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EDITORIAL 

 

 

A revista do curso de Pedagogia entra nesse ano com mais uma edição 

constituída de artigos de nossos professores, publicando pesquisas de grandes 

relevâncias à comunidade escolar. 

Artigos produzidos com perspectivas de reflexões em base da Educação, com 

finalidade a difusão do conhecimento e a produção de diferentes saberes em relação a 

conhecimentos nessa linha. 

Nesta edição os autores abordam diferentes como: Relações entre Estado, 

Sociedade Civil e Educação Pública com a Prof.ª Barbara Barros Chacur Rodrigues; 

Formação a Distância de Professores de 1ª a 4ª series no exercício do magistério: um 

estudo de caso com a Prof.ª Dra. Tania Cristina Bassani Cecilio; Relatório Analítico dos 

Estágios Realizados no 5 Semestre do Curso de Pedagogia das Faculdades Network 

com as autoras Ângela Harumi Tamaru, Marli Naomi Tamaru. Provocando analises 

profundas para reflexões no campo da Educação. 

 Nossa comunidade é presenteada com esta edição e convida a todos à leitura dos 

textos aqui publicados. 

 

Prof.ª Ms Helena Prestes dos Reis 

Prof.ª Dra. Tania Cristina Bassani Cecilio 
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RESUMO 

Neste trabalho, estudamos e conhecemos as Crônicas e como elas são ensinadas no 

Ensino Fundamental I, por meio do estudo de um capítulo de um livro didático 

direcionado ao 5º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa teve como objetivo 

apresentar alguns aspectos da origem e evolução desse gênero textual, bem como 

discutir a prática de leitura e escrita proposta na escola por meio do livro didático, 

sugerindo a crônica como um meio de se despertar nos alunos a motivação e o gosto 

para o exercício dessas habilidades de leitura e escrita. 

 

Palavras-chave: Crônica e Educação. Ensino Fundamental e Textos. Gênero Textual. 

 

 

 

ABSTRACT 
In this work, we study and know the Chronicles and how they are taught in elementary school, 

through the study of a chapter of a textbook directed to 5th grade of elementary school. The 

research aimed to present some aspects of the origin and evolution of this genre, as well as 

discussing the practice of reading and writing proposed in school through the textbook, 

suggesting chronic as a means to arouse students' motivation and taste to pursue the reading 

and writing skills. 

 

Keyword: Keywords: Chronic and Education. Fundamental Texts and teaching. Textual genre. 
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1. Introdução 

 

Geralmente, a crônica é escrita para ser publicada em jornais e revistas, sendo 

depois compiladas em livros pelos próprios autores. Como se trata de um gênero textual 

que circula socialmente, sabe-se que as escolas trabalham o gênero, apresentando-o 

correntemente nos livros didáticos. Mas esta pesquisa preocupa-se em analisar um 

capítulo de um livro didático que trata do gênero como objeto de ensino e não 

meramente como texto para tratar de tópicos gramaticais, que prevalece no ensino 

tradicional. Sabe-se também que as crianças costumam escrever textos registrando suas 

sensibilidades, e é baseado nisto que iremos abordar a crônica.  

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

A palavra crônica é derivada do latim Chronica e do grego Khrónos (tempo), o 

significado principal que acompanha esse gênero textual é exatamente o conceito de 

tempo. Nesse sentido, a crônica é o relato de um ou mais acontecimentos em um 

determinado tempo. A quantidade de personagens é reduzida, podendo inclusive não 

haver personagens. É o relato de um fato cotidiano, apresentando lirismo, reflexão e 

certo tom de ironia e humor. (Wikipédia) 

Para Arrigucci Júnior (1987, p. 52), a crônica é o relato ou comentário “de fatos 

corriqueiros do dia a dia, dos fait divers, fatos da atualidade que alimentam o noticiário 

dos jornais, desde que esses se tornaram instrumentos de informação de grande tiragem 

no século passado”. Neves (1995, p. l7) afirma que a crônica é um texto que “tematiza o 

tempo e simultaneamente o mimetiza”. É, ao mesmo tempo, literatura e notícia de 

jornal, uma vez que comumente encontramos no jornal uma página dedicada à crônica. 

Vale ainda ressaltar que pode ser observada em poemas, narrativas, filmes e seriados de 

tv. Nos dois últimos, aparece, principalmente, quando registram os costumes de uma 

época.  

Segundo Bender e Laurito (1993, p. 11), “o termo crônica mudou de sentido em 

sua evolução, mas nunca perdeu os vínculos com o sentido etimológico que lhe é 

inerente e que está em sua formação”. Esse dizer comprova a evolução da crônica, 

conforme épocas e culturas ao longo do tempo. Inicialmente, na Idade Média, esse 

gênero textual tinha como finalidade narrar o maravilhoso e o lendário, eram os 

chamados cronicões medievais. Contudo, foi durante o Humanismo português que o 

cronista passou a ser um escritor profissional; dessa época, destaca-se Fernão Lopes, 

cronista-mor da Torre do Tombo, que tinha como tarefa registrar a história dos reis de 

Portugal.  

No dizer de Bender e Laurito (1993, p.12), “a palavra crônica, no entanto, ainda 

que, posteriormente, viesse a abranger outros sentidos, permaneceu na língua 

portuguesa com o sentido antigo de narrativa vinculada ao registro de acontecimentos 

históricos”. Enquanto texto jornalístico, a crônica teve início no século XIX, a partir de 

publicações que abordavam diversos assuntos e eram colocadas nos rodapés das páginas 

dos jornais da época; eram os chamados folhetins, que tinham como finalidade distrair 

os leitores, proporcionar-lhes um momento de descanso, em meio a uma avalanche de 

notícias pesadas. Muitos aderiram a esse tipo de leitura e hoje pode-se dizer que a 

crônica atrai bastantes leitores que procuram – tanto nas páginas dos jornais quanto nos 

livros e por outros tantos meios – uma forma de distração através de textos curtos, que 

tratam dos acontecimentos cotidianos de um jeito que envolve e emociona.  

No século XIX, a carta de Pero Vaz de Caminha é considerada pelos 

historiadores a primeira crônica brasileira; e iguais a ela aconteceram outros relatos de 
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cronistas que também deram notícias da nova terra aos europeus. Caminha registra e 

relata fielmente as circunstâncias do Descobrimento num misto de concretude e magia, 

pelo fato de encontrar-se, principalmente, diante de um povo cujos costumes eram 

totalmente estranhos aos portugueses. Conforme Jorge de Sá apud Ferreira (2008, p. 

364), “o texto de Caminha partiu da observação direta dos fatos, o que é condição 

essencial para que os acontecimentos efêmeros ganhem concretude e passem a integrar 

a realidade dos leitores [...]”.  

Ainda no século XIX, a crônica passa a ter uma conotação diferente do relato 

histórico, passando a fazer parte do jornal, na época conhecida como folhetim de 

variedade. Das duas espécies de folhetins publicados na imprensa do século XIX, a que 

deu origem ao gênero crônica, tal como o concebemos modernamente, foi o folhetim de 

variedades. E o que era este...? Nos rodapés dos jornais, ao mesmo tempo em que 

cabiam romances em capítulos, também cabia, ainda quando em outras folhas aquela 

matéria variada dos fatos que registravam e comentavam a vida cotidiana da província, 

do país e até do mundo. (BENDER; LAURITO, 1993, p. 16)  

Os cronistas daquela época eram conhecidos como folhetinistas, ou seja, aqueles 

que escreviam os folhetins de variedades; tinham como objetivo conquistar o público à 

proporção em que este tomava gosto por esse tipo de texto e, a partir daí, adquiria a 

prática da leitura. Grandes nomes do Romantismo e do Realismo/Naturalismo brasileiro 

também escreveram folhetim de variedades: José de Alencar, Joaquim Manuel de 

Macedo, Machado de Assis, Aluísio de Azevedo, Raul Pompéia (desse autor vale 

lembrar a obra O Ateneu, também conhecida como crônica de saudades), entre outros. 

Machado de Assis, por exemplo, trabalhava no jornal ao mesmo tempo em que cuidava 

de sua produção literária. Ao misturar notícia e ficção, encontrou meios para a produção 

de crônicas, escritas com uma linguagem num tom coloquial, como se o autor estivesse 

conversando com o leitor, a exemplo do que acontece em seus romances. “Muitas vezes, 

sua crítica vinha desferida indiretamente através de histórias fictícias ou anedotas” 

(FERREIRA, 2008, p. 365).  

Enquanto o folhetim do século XIX tratava de assuntos variados, além de tomar 

quase metade da página do jornal, a crônica moderna encurtou e trata apenas de um 

assunto, já que o jornal de hoje tem várias seções e cada uma delas, um assunto 

diferente. Grande parte dos escritores (poetas e romancistas) que se iniciaram na 

carreira literária no início do século XX também escreveu crônicas; desse período, 

podemos destacar Lima Barreto, com suas crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro; 

Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Dentre os cronistas atuais, 

podemos citar Stanislaw Ponte Preta, Luís Fernando Veríssimo, Rubem Braga, estes 

inclusive têm crônicas que já se eternizaram, foram publicadas em livros, também nos 

didáticos. Como se vê, a crônica no Brasil, desde a carta de Pero Vaz de Caminha até os 

escritos dos cronistas atuais, sofreu mudanças; isso se deve às diferenças sociais e 

culturais existentes em cada povo, cada raça, em cada época. Com o passar do tempo, a 

crônica brasileira passou a ter um caráter mais literário, fazendo uso de uma linguagem 

mais leve e envolvendo lirismo, poesia e fantasia. 

Lya Luft afirma: 
 

a crônica é o gênero mais confessional do mundo, pois o cronista, com os 

seus temas do próprio cotidiano, fala tudo, de política a sentimentos pessoais 

abertas ou disfarçadamente, deixando ao leitor o prazer do desvendar, talvez 

por isso seja um texto dos mais agradáveis de ler e uma forma extremamente 

eficaz de seduzir o aluno para a leitura. Uma crônica nem sempre apresenta 

uma narrativa, ela pode ser comentada, analisada, assim como pode-se 

descrever, sugerir, exemplificar, de maneira leve e curta. (LUFT, 2009, p. 

49). 
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Lya Luft não apenas nos informa sobre o problema da leitura nas escolas 

Brasileiras, mas faz refletir e sugerir saídas para melhorar. A sua teoria é de que as 

crônicas são um ótimo instrumento a ser usado para estimular a leitura e a escrita, dando 

tempo para a exposição de opinião e um breve debate à tese do autor. Podemos 

desenvolver mais a ideia, fazendo um projeto para um mês ou mesmo um bimestre. 

Podem completar com atividades que podem servir de conclusão e a transposição do 

texto produzido para teatros ou mesmo para filmes de curta metragem. É uma boa 

maneira de deixar bem claro que a crônica representa o cotidiano.  

Atualmente, muito se discute sobre a importância de se valorizar as aulas 

voltadas às habilidades de leitura e escrita. Os alunos precisam ler e escrever mais na 

escola. Isso se faz necessário para tentarmos minimizar o que vem acontecendo com os 

alunos que saem do ensino médio: eles chegam à universidade sem condições de ler e 

compreender a diversidade de gêneros textuais que circulam tanto no âmbito acadêmico 

quanto fora dele, bem como não têm condições de produzir, com relativa facilidade, 

textos coerentes e significativos. 

  

3. Metodologia 

 

Esta pesquisa contou com uma revisão bibliográfica acerca do tema Crônica, 

realizada com pesquisas em livros, trabalhos e sites acadêmicos. Foi feita leitura, com 

posterior fichamento de conteúdos mais importantes que ajudaram a compor o que é 

crônica e suas características. Após isso, foi feito um relatório sobre tais aplicações. 

Trata-se, portanto, quanto à finalidade prática, de resolver os seguintes 

problemas: verificar as propriedades das crônicas e analisar como é ensinado tal gênero 

na Apostila Positivo – 5º ano do Ensino Fundamental, com estudo de um capítulo 

específico, estudado por um aluno desse ano escolar.  

Quanto à metodologia geral empregada, desenvolvemos uma pesquisa 

qualitativa baseada na descoberta de dados relativos ao tema da pesquisa, sendo 

interpretados à luz dos autores pesquisadores Lya Luft (2009), Bender e Laurito (1993), 

Ferreira (2008), Neves (1995), Soares (2013), Silveira (2009), buscando verificar como 

elas são ensinadas no Ensino Fundamental I. 

 

4. Resultados e  Discussões 

 

A proposta do livro foi feita a partir de textos com temas do dia a dia e com 

perguntas em que os alunos reflitam sobre o tema crônica. São textos curtos e leves, 

sobre o nosso cotidiano, que tem por objetivo divertir o leitor e fazer refletir sobre a 

vida e os comportamentos humanos. O capítulo da apostila contém várias crônicas e a 

primeira é sobre “Os Bons ladrões”, de Paulo Mendes Campos.  
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Figura 1: Atividade de narratividade e discursividade 

 

Nessa 1a figura, são propostas atividades para que as crianças respondam sobre 

o narrador, se ele é personagem da crônica, ou seja, em primeira pessoa do singular, ou 

se ele não participa da história e é do tipo onisciente, isto é, está em todos os lugares e 

conhece até os pensamentos dos personagens. Outro tópico a ser explorado pela 

sequência de atividade é quanto ao discurso direto e indireto, tratando de suas diferenças 

e suas representações por meio da pontuação. Para realizá-la, os alunos necessitariam da 

presença do professor para apresentação dos conceitos do discurso direto enquanto fala 

expressa pelos personagens e do discurso indireto enquanto transmissão de uma fala 

realizada pelo narrador, bem como de seus respectivos recursos gráficos e linguísticos – 

dois pontos e travessão ou aspas para o discurso direto e conjunção integrante (que, se) 

para o indireto. 
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Figura 2: Interpretação textual de uma crônica 

 

Nessa 2a figura, é solicitado aos alunos que respondam sobre o sentido 

percebido na crônica, exigindo-lhes que realizem uma interpretação de texto, ou seja, 

que depreendam semanticamente o sentido expresso no gênero crônica. 

 

Figura 3: Continuidade da interpretação de texto de uma crônica  
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Figura 4: Finalização da interpretação textual de uma crônica 

 

Nessas 3a e 4a figuras, propõem-se para que os alunos digam qual o assunto 

destacado dessa crônica e, em seguida, que eles releiam uma passagem da crônica e 

respondam sobre os personagens, dizendo quantos e quais são eles; sobre a natureza da 

crônica, que é a de dar uma visão pessoal sobre um fato do cotidiano, em vez de 

informar seus leitores, o que seria próprio de uma notícia; e sobre o suporte em que a 

crônica foi publicada. 

 

 

 
Figura 5: Atividades relativas à natureza do gênero crônica 
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Nessa 5a figura, o autor propõe uma atividade baseada numa segunda crônica 

apresentada pelo livro didático, qual seja, “Reunião de mães”, de Fernando Sabino. É 

pedido para que os alunos indiquem qual tema o texto trata, e também em qual suporte a 

crônica foi publicada. Já uma terceira questão faz com que os alunos reflitam sobre as 

características do gênero crônica, que faz uso do tipo de texto narrativo, em 

contraposição ao texto dissertativo e instrucional. 

 

 

 
Figura 6: Interpretação textual de uma segunda crônica 

 

Nessa 6° figura, a atividade propõe, tal qual na primeira crônica, que os alunos 

verifiquem em que pessoa a crônica é narrada, em qual lugar acontecem os fatos e que 

elemento indica a época em que foi escrita. 
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Figura 7: Atividades que destacam o caráter poético da segunda crônica 

 

 

 
Figura 8: Continuidade da interpretação textual da segunda crônica 

 

Nessas 7a e 8a figuras, as atividades se referem sobre o modo com que os 

leitores veem os acontecimentos do dia-a-dia, de modo poético. 
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Figura 9: Investigação dos conhecimentos sobre trabalho infantil 

 

 

 
Figura 10: Proposta de redação de uma crônica sobre trabalho infantil 
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Nessas 9a e 10a figuras, tem-se o fim do capítulo sobre crônicas, que o livro 

didático propõe aos alunos, solicitando uma produção textual sobre trabalho infantil. 

Primeiro, pede para que eles discutam o assunto e, depois, que façam uma crônica 

narrativa sobre tal fato, infelizmente, cotidiano em nossa sociedade. 

Tendo em vista esse quadro, muito se tem discutido e tentado fazer para 

despertar em nossas crianças e jovens o interesse pela leitura e, consequentemente, 

encaminhá-los a uma boa escrita. No entanto, o problema ainda não foi sanado, e as 

discussões a esse respeito crescem cada vez mais. O que fazer então?  

O primeiro passo – de acordo com o que já se tem colocado – é levar o aluno à 

leitura, conduzi-lo a desenvolver essa prática, tendo-a como uma atividade prazerosa, da 

qual se torne um aficionado. Para isso, é importante levar à sala de aula textos que 

despertem o interesse dos jovens pelo ato de ler e apreciar vários gêneros textuais que 

aparecem não só nos livros didáticos, como também noutros suportes. Assim, sem 

precisar se descuidar do ensino da gramática e da redação, há de se promover mais 

oportunidade de leitura nas aulas de Português e também de outras disciplinas. 

 Um gênero textual com possibilidades de realizar tal desenvolvimento é a 

crônica. Por apresentar uma linguagem moderadamente elaborada, mais tendente à 

informalidade, forma breve, estilo próximo ao da conversação, ora lirismo, ora humor, 

refletindo sobre fatos do cotidiano, a crônica facilmente se aproxima dos leitores. Além 

de ser um gênero híbrido que informa e diverte, a crônica (no momento adequado) pode 

encaminhar ao trabalho com outros gêneros textuais que, na maioria das vezes, são 

introduzidos na sala de aula secamente, provocando de certa forma o desinteresse dos 

alunos pela leitura.  

Uma metodologia voltada à leitura a partir do gênero crônica encaminha os 

jovens a outros gêneros com os quais eles mantêm contato diário, bem como – 

dependendo do assunto tratado – os faz adentrar em conteúdos abordados em outras 

áreas do conhecimento. Segundo Silveira (2009, p. 238), “[...] a crônica se presta muito 

bem ao uso de oficinas de leitura e produção de texto e, se o professor fizer uma boa 

seleção de crônicas, ela poderá despertar no aluno o tão desejado prazer do texto”.  

Contudo, para que essas ideias, de fato, se concretizem, faz-se necessário que os 

professores se empenhem na condução do processo de leitura e escrita em sala de aula, 

buscando meios viáveis para isso, e a crônica se presta muito bem a esse papel. Há que 

se considerar também que esse gênero é um meio eficaz de se despertar a consciência 

literária, como lembram Bender e Laurito (1993, p.44): “principalmente por ser tão 

difundido nos livros didáticos, acaba sendo a principal fonte de texto literário para a 

maioria dos nossos jovens, quando não a única, pelo menos no 1º grau”.  

É por meio de uma crônica que se podem conhecer particularidades de várias 

culturas, manifestações de um povo, de uma época, numa miscigenação entre o 

jornalístico e o literário, além da abordagem de temas mais próximos dos leitores, 

especialmente daqueles que não têm a leitura como uma prática. Para Ferreira (2008, p. 

388):  

 
A instauração da informalidade e do lúdico favorecerá o diálogo entre 

gêneros, entre tipos, entre espécies, que vimos chamando de intercâmbio. 

Este que desencadeará surpresas e facilitará o riso, diante da certeza que tem 

o leitor de que o humor começa desse inesperado. Sendo assim, mesmo em 

textos dissertativos, há uma reflexão menos tensa, menos densa, mais 

dialogada. Afinal, o intercâmbio chama o leitor já em um primeiro momento 

para o diálogo e para a própria reflexão. 

 

Desenvolver, portanto, uma metodologia visando à formação de leitores a partir 

de crônicas tende a contribuir para uma melhor situação de aprendizagem. Através 



16 

 

  

desse gênero, o ato de ler pode ser despertado e intensificado. Então, por que não 

aproveitar um gênero acessível a todos e com um leque de possibilidades a ser 

trabalhado? Se as aulas forem bem desenvolvidas, os resultados poderão ser 

satisfatórios. 

 

5. Considerações Finais 

 

Formar leitores competentes e capacitados para a escrita da diversidade de textos 

que circulam socialmente é a principal missão da escola atual e este livro didático 

analisado nesta pesquisa faz uma amostra, por meio deste capítulo que trata da crônica, 

do quanto já há uma preocupação do ensino em centrar-se no ensino de gêneros 

textuais, particularmente tratando da natureza do texto e suas particularidades. Contudo, 

ainda se observa certa resistência de alguns educadores em valorizar, durante suas aulas, 

a leitura de textos escritos, bem como a produção a partir destes. Este é um problema 

grave que põe em risco o desenvolvimento de um bom leitor e um bom escritor cidadão, 

pois é a escola a principal formadora daqueles que futuramente estarão, de forma direta 

e indireta, conduzindo o país; os futuros profissionais que terão a missão de formar 

outros profissionais. 
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RESUMO 

O presente artigo trata do modo de escrita de alunos do 3° ano do Ensino Fundamental 

de escolas públicas, com intuito de avaliar o seu desempenho focando na ortografia e 

buscando compreender suas dificuldades para que se possam oferecer diferentes 

métodos de ensino para a melhora da aprendizagem e assimilação da norma oculta. Esta 

pesquisa vem contribuir para esclarecer o problema dos erros ortográficos na 

aprendizagem da criança em fase da construção da escrita. O presente artigo trata do 

modo de escrita de alunos do 3° ano do Ensino Fundamental de escolas públicas, com 

intuito de avaliar o seu desempenho focando na ortografia e buscando compreender suas 

dificuldades para que se possam oferecer diferentes métodos de ensino para a melhora 

da aprendizagem e assimilação da norma oculta. Pretendeu-se, através de pesquisa 

bibliográfica e de campo, defender a importância do sistema ortográfico em todo o 

processo de escolaridade da criança, particularmente nos anos iniciais. A escrita tem 

papel fundamental na formação do indivíduo, como pessoa crítica e pensante. Assim, a 

dificuldade escrever é um grande desafio para estudantes em todos os níveis de 

escolaridade. Vendo a importância da escrita na vida do indivíduo, o que podemos fazer 

ler e escrever para aperfeiçoar a ortografia, preparando o aluno para a vida profissional 

e cidadania e a circulação de saberes? Como se dá o ensino em sala de aula e quais os 

recursos utilizados pelo professor para alcançar o objetivo? Estas foram questões 

observadas na pesquisa. Durante o processo de apropriação do sistema ortográfico a 

criança comete alguns erros que podem ser classificados em categorias. O ensino 

ortográfico em sala de aula limita-se apenas a rápidos diálogos entre alunos e professor, 

mas pode-se explorar muito mais dos alunos quando se trata deste tema.  

 

Palavras-chave: Escrita Oculta.  Ensino de ortografia. Língua portuguesa e escola. 
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ABSTRACT 

This Articleis the writing modestudents of the 3rd year, in orderto assess their 

performance focusingspelling and trying to understandtheir difficulties so that they 

canoffer different teaching methodsto improve learningand assimilation of occult rule. 

This research will contribute to clarify the problem of spelling mistakes in the child's 

learning of writing construction. This article deals with the students writing mode 3rd 

year of primary education in public schools , in order to assess their performance 

focusing on spelling and trying to understand their difficulties so that they can offer 

different teaching methods to improve learning and assimilation of occult rule . It was 

intended, through literature and field research, advocate the importance of the spelling 

system throughout the child's schooling process, particularly in the early years. Writing 

has key role in shaping the individual, as a critical and thoughtful person. Thus, the 

difficulty writing is a challenge for students at all educational levels. Seeing the 

importance of writing in the individual's life, which can make reading and writing to 

improve spelling, preparing students for professional life and citizenship and 

circulation of knowledge? How is teaching in the classroom and the resources used by 

the teacher to reach the goal? These were issues noted in the survey. During the 

process of spelling the child system ownership commits some mistakes that can be 

classified into categories. The spelling teaching in the classroom is limited only to rapid 

dialogue between students and teacher, but you can explore more of the students when 

it comes to this subject. 

 

Keywords: Hides writing . Spelling education. Portuguese and school. 

 

 

 

1 Introdução 

 

Ao trabalhar com a ortografia, a escola cumpre um dos seus papéis, que é dar ao 

aluno acesso às regras da norma culta, visto que comumente se utilizam da linguagem 

popular, omitindo as terminações verbais ou acrescentando consoante onde não existem. 

A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das 

palavras. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos (ligados à origem 

das palavras) quanto fonológicos (ligados aos fonemas representados). É importante 

compreender que a ortografia é fruto de uma convenção. A forma de grafar as palavras é 

produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua 

portuguesa é oficial. A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, escrever e consultar 

o dicionário sempre que houver dúvida. 

O objetivo desse artigo foi analisar a escrita ortográfica de crianças em 

diferentes contextos. Procuramos investigar se as escritas das crianças em dois 

contextos diferentes têm os mesmos níveis de dificuldades, sendo eles troca de letras e 

leitura surda.  

O ensino da língua materna nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, tem se 

restringido ao ensino de definições e regras da gramática normativa, querem que os 

alunos aprendam a analisar a escrita ao invés de se submeter um bom desempenho 

linguístico, consideramos que ser uma pessoa funcional tendo um objetivo social e 

utilitário, destacando a valorização deste ensino. 
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2 Revisão Bibliográfica 

       

   Como ensinar ortografia às crianças? De modo geral, as opiniões a respeito 

dessa questão coexistem até hoje basicamente em duas tendências: a primeira, herdada 

do ensino tradicional, é a tendência à pura e simples memorização, para a qual o ensino 

da ortografia se resume a constantes repetições de palavras. Nesse tipo de ensino, a 

valorização recai apenas sobre o treino das palavras, em perda da reflexão sobre as 

questões ortográficas, que seria a segunda tendência. 

            O fato de a língua falada e a língua escrita não serem idênticas resulta em 

muitos erros ortográficos. Quando a criança desenvolve o conceito de escrita alfabética, 

pensa que poderá escrever uma palavra através da representação de seus sons. 

Esse tipo de erro envolvendo as trocas de letras pode ser devido aos padrões de 

articulações da criança, que, geralmente, escrevem sem ler. Verifica-se que embora não 

haja erro na fala, o som tende a ser produzido de modo pouco preciso, com 

inconsistência de algumas das características que o diferenciam claramente dos fonemas 

surdos.  

A noção de consciência fonêmica, em evidência atualmente, já havia sido 

abordada anteriormente por Vygotsky (1979) ao analisar as diferenças estruturais 

funcionais que existem entre a linguagem falada e a escrita. Para ele, a escrita, mesmo 

quando se trata das fases elementares de desenvolvimento, exige altos níveis de 

abstração. Segundo suas palavras: “Ao aprender a escrever, a criança tem que se libertar 

do aspecto sensorial da linguagem e substituir as palavras por imagens de palavras.” (p. 

131). Aprofundando tal afirmação, Vygotsky (1979) esclarece que: “Quando fala, a 

criança tem uma consciência muito imperfeita dos sons que pronuncia e não tem 

qualquer consciência das operações mentais que executa. Quando escreve, tem que 

tomar consciência da estrutura sonora de cada palavra, tem que dissecá-la reproduzi-la 

em símbolos alfabéticos que têm que ser memorizados e estudados de antemão.” (p. 

132). 

Cagliari (1990) procura explicar tal tipo de troca de letra fazendo referência ao 

fato de que as crianças são, em geral, ensinadas a escrever em silêncio. Isto quer dizer 

que elas não devem pronunciar as palavras que irão escrever em voz alta, o que dificulta 

ou impede que se deem conta dos sons que compõem tais palavras. Nesta situação, 

quando as crianças tendem a articular as palavras sem produzir sons ou a sussurrá-las, 

acabam por não ter pistas, acústicas ou sonoras, que as auxiliem na detecção de que tipo 

de fonema, surdo ou sonoro, está presente. Ocorre que quando articulados sem som, ou 

quando sussurrados, os fonemas sonoros tendem ao ensurdecimento, o que, ainda de 

acordo com este autor, pode ser a razão pela qual as consoantes sonoras tendem a ser 

substituídas pelas consoantes surdas muito mais frequentemente do que no sentido 

inverso que, de acordo com suas observações, tem uma ocorrência muito rara. 

Como foi possível constatar, ao contrário do que acontece com os erros mais 

comuns e mais frequentes observados na produção escrita das crianças de primeira a 

quarta séries, as alterações ortográficas envolvendo trocas surdas – sonoras, quando 

ocorrem de uma maneira sistemática, não se justificam como uma dificuldade inerente à 

aprendizagem em função da complexidade das regras da escrita. Isto quer dizer que a 

criança, ao analisar as imagens acústicas que ela possui, das palavras que ela própria 

pronuncia, não consegue estabelecer, com clareza, se os sons que ela deve escrever 

correspondem a fonemas surdos ou a fonemas sonoros. Este fato caracteriza a 

dificuldade de algumas crianças e não da maioria, como é o caso dos erros por 

representação múltipla ou por apoio na oralidade. 

            No entanto, nem todas as crianças são iguais e algumas têm dificuldades de 
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compreender o uso dos processos gráficos que representam a linguagem escrita. 

Geralmente, essas crianças são, na maioria dos casos, classificadas de disortográficas. A 

partir daí, os professores devem avaliar as dificuldades ortográficas apresentadas por 

seus alunos, principalmente por aqueles que trocam letras e sílabas de palavras já 

conhecidas e procurar um método alfabetizador que auxiliem esses alunos na superação 

das suas dificuldades. 

 De acordo com Morais (1997), para avaliar uma criança disortográfica, deve-se 

levar em consideração três critérios. O primeiro é o nível de escolaridade da criança; o 

segundo é a frequência com que esses erros acontecem; e o terceiro, os tipos de erros 

apresentados. Estes critérios permitem a realização do diagnóstico de uma criança 

disortográfica de forma objetiva e concreta, pois nem todas as crianças que apresentam 

dificuldades para escrever corretamente a língua falada podem ser chamadas de 

disortográfica.  

 A troca de letras entre crianças em fase de alfabetização é de se esperar, 

dependendo da série em que ela se encontra, porque a relação que existe entre o som 

que se ouve nem sempre é o que se escreve. 

Como foi possível constatar, ao contrário do que acontece com os erros mais 

comuns e mais frequentes observados na produção escrita das crianças de primeira a 

quarta séries, as alterações ortográficas envolvendo trocas surdas-sonoras, quando 

ocorrem de uma maneira sistemática, não se justificam como uma dificuldade inerente à 

aprendizagem em função da complexidade das regras da escrita. Isto quer dizer que a 

criança, ao analisar as imagens acústicas que ela possui, das palavras que ela própria 

pronuncia, não consegue estabelecer, com clareza, se os sons que ela deve escrever 

correspondem a fonemas surdos ou a fonemas sonoros. Este fato caracteriza a 

dificuldade de algumas crianças e não da maioria, como é o caso dos erros, por 

representação múltipla ou por apoio na oralidade. 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho foi feito com base em uma pesquisa bibliográfica relativa à 

ortografia no ensino, com estudos de artigos já publicados neste assunto, e uma pesquisa 

de campo com alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I através de materiais 

coletados, em que foram encontrados vários erros que podem ser classificados em 

categorias a seguir: 

a) Erros de transição de fala: Ocorre quando a criança escreve a palavra como a 

pronuncia. 

b) Erros de supercorreção: Ocorre quando a criança começa a perceber que nem 

sempre as palavras são escritas do modo como são pronunciadas, havendo 

alguns desvios sistemáticos entre língua oral e língua escrita. 

c) Erros por desconhecimento das regras contextuais: Ocorre quando a criança 

deixa de considerar a posição de uma letra ou unidade sonora em relação a 

outras.  

d) Erros na marcação da nasalização: Caracterizam-se pela não diferenciação entre 

vogais nasais e orais. 

e) Erros devidos à concorrência: Há palavras cuja escolha da letra apropriada para 

representar certo fonema depende não só de aspectos fonológicos, mas da 

etimologia. 

f) Erro de silabas complexa: Ocorre na escrita da sílaba com estruturas diferentes, 

que não seja consoante e vogal.  
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g) Erro por troca de letra: Caracteriza-se pela escolha da letra errada para 

representar determinados som. 

 

Assim, acreditamos em uma perspectiva de uma escola centrada na criança, 

derivando da matéria a ser trabalhada a sua forma e a sua aquisição, favorecendo na 

construção do seu conhecimento, saber organizar as ideias, interagir com o outro 

utilizando a língua oral ou escrita. Acreditamos por fim que a atitude no trabalho do 

professor na sala de aula reflete toda a sua compreensão da realidade social. 

      

4 Resultados e discussões 

 

Moojen (1985) propõe uma classificação para os erros, considerando três 

grandes categorias: conversor fonema/grafema, regras contextuais e regras arbitrárias. 

Ao tratar dos erros do tipo conversor fonema/grafema, a autora inclui, nessa categoria, 

as substituições aleatórias. Tais erros podem ser considerados fonológicos, por marca 

dialetal como em ‘exempro’ para exemplo; ‘xujeira’ para sujeira. A criança ouve dessa 

forma e escreve conforme escuta. Detectamos vários tipos de erro na mesma categoria, 

uma vez que engloba inversões, transposições, omissões e adição de letras. A autora 

julga erros de transcrição fonética como erros contextuais; por exemplo, a elevação 

vocálica por atomicidade e por harmonia como em ‘fasu’ por ‘faço; ‘codigu’ por 

‘código’. Ao tratar das regras arbitrárias, coloca as trocas ‘l’ por ‘u’ e ‘j’ por ‘g’ nesta 

categoria; entretanto, podem ser consideradas contextuais, em alguns casos. 

Quando a criança começa a construir um entendimento sobre a escrita, ela trilha 

caminhos complexos, cheios de “erros” e “acertos”. São erros de troca, supressão, 

acréscimo e inversão de letras. Analisando as produções textuais dos alunos, verifica-se 

que existem muitos erros enquadrados nestas categorias. Os casos encontrados estão 

relacionados a seguir: 

O aluno escreve “i” em vez de “e”, porque fala “i” e não “e”; por exemplo, na 

palavra “bosqui”. Usa somente a vogal para indicar o som analisado, suprimindo “m” e 

“n” que conferem nasalidade. 

Analisando cadernos de atividades de alunos do 3° ano de escolas municipais e 

estaduais de Sumaré-SP, foi observado que eles possuem dificuldades em escrita, 

fazendo troca de letras como M por N, Z por S, C por S, e também demonstram 

dificuldade ocultando letras, por exemplo: Tataruga, Morago, Portuges. 

Os resultados dessa investigação demonstraram que as crianças tendem a 

apresentar melhores resultados, quando as tarefas têm som fonético mais perceptíveis. 

Às vezes, colocavam uma letra para cada sílaba pronunciada, sem se preocupar ainda 

com o valor sonoro das palavras que usamos. 

Morais (2004, p. 77) observa que “a capacidade de escrever alfabeticamente, 

usando as letras com seus valores sonoros convencionais, acontecia independentemente 

da habilidade de isolar e contar fonemas de palavras. Esses resultados levaram à 

conclusão de que o desenvolvimento das habilidades metafonológicas constitui 

condição necessária, mas não suficiente para o sucesso na alfabetização.” 

Observamos, então, que os alunos cujos cadernos foram analisados já possuem 

uma série de conhecimentos sobre o sistema da escrita. Verificamos que empregavam 

praticamente todas as letras, por vezes suprimiam alguma, com certeza, a mais difícil 

pra registrar. 
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5 Considerações finais  

 

A pesquisa proposta ampliou a compreensão sobre ortografia, pois permitiu 

identificar as dificuldades de alunos dos 3° anos do Ensino Fundamental de escolas 

públicas de Sumaré-SP, podendo nos permitindo entender uma melhor aprendizagem a 

fim de aplicá-la em nossa docência futura.  
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RESUMO 

Esta pesquisa descritiva abordou os estágios realizados pelos alunos do 5° semestre de 

Licenciatura de Pedagogia das Faculdades Network durante o primeiro semestre de 

2016 e teve o objetivo de mapear o campo de estágio, documentando esta ação 

investigadora, priorizando a forma com que se tem estabelecido o ensino nas escolas de 

Sumaré-SP e da região, apontando suas principais dificuldades e necessidades de 

mudança. 

 

Palavras-chave: campo de estágio. Licenciatura. Pedagogia. Orientador de Estágio. 

Supervisão de Estágio. 

 

 

 

ABSTRACT 

This descriptive study addressed the stages performed by the students of the 5th 

semester of Pedagogy Bachelor of Network Colleges during the first half of 2016 and 

aimed to map the training field, documenting this investigative action , giving priority to 

the way in which it has established teaching in Sumaré -SP schools and the region, 

pointing their main difficulties and changing needs. 

 

Keywords: training field. Graduation. Pedagogy. Training supervisor. Supervision 

stage. 

 

 

 

1 Introdução 

  

Ao longo do primeiro semestre do ano de 2016, vinculado às disciplinas de 

Fundamentos Metodológicos do curso de Pedagogia das Faculdades Network, Nova 

Odessa-SP, foram feitos estágios supervisionados em escolas deste município e da 

região. Os mesmos foram feitos individualmente por discentes matriculados no 5° 

semestre do curso de Pedagogia. Sempre obedecendo à ponte academia e ensino, teoria 

e prática, estes futuros educadores, ao observar as aulas no Ensino Fundamental I, foram 

orientados a redigir o relatório de estágio, descritivo e analítico, e a preencher uma 

ficha, a qual foi devidamente assinada, tanto por supervisores das escolas estagiadas, 

como por supervisores da instituição de ensino superior – no caso, as professoras 

responsáveis pelas disciplinas e a coordenadora do curso. 

                                                           
15

 Coordenadora e professora, mestre e doutora pela Universidade de Campinas – UNICAMP, dos cursos 

de Pedagogia e Educação Física das Faculdades Network.  
16

 Professora, mestre pela Universidade de Campinas– UNICAMP, dos cursos de Pedagogia e Educação 

Física das Faculdades Network. 



24 

 

  

Paralelo as aulas, no início do semestre, foi apresentado o Plano de Estágio pelas 

professoras responsáveis, o qual continha as devidas orientações e sugestões para o 

pleno aproveitamento de todos. Em seu objetivo principal, encontra-se a vivência no 

campo educacional, com a promoção da articulação entre teoria e prática e a busca por 

soluções para situações-problema característica do cotidiano escolar, de forma 

contextualizada, crítica e atualizada, formando professores-pesquisadores, que (re) 

pensem seu ofício e estimulem o desenvolvimento do pensamento científico.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´s – (1998) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN´s – (2013), trabalhados nas respectivas disciplinas de 

Fundamentos Metodológicos, serviram de referências para que os discentes realizassem 

análises a partir das observações feitas nas estratégias e metodologias adotadas pelos 

professores das escolas estagiadas. 

Assim, esse artigo foi elaborado a partir das informações contidas nos relatórios 

individuais feitos e entregues pelos discentes ao final do primeiro semestre de 2016 nas 

respectivas disciplinas de Fundamentos Metodológicos.  

 

2 Discussão Bibliográfica 

 

O estágio é uma reflexão do dia-a-dia do professor, principalmente associando 

as aulas da faculdade à prática de uma sala de sala, na qual cada criança está com sua 

timidez e com um jeito de aprender próprio e real.  

Com base nisso é possível dizer que preparar professores é uma tarefa complexa, 

sobretudo no que tange às diferentes posturas teórico/metodológicas que esses 

profissionais assumirão na sua prática educativa. Por isso lembramos os 

questionamentos que nos remetem a essa investigação: Como os cursos de formação de 

professores, e especificamente o Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que tem como referência 

as Diretrizes Curriculares Nacionais – Resolução CNE/CP 81 Nº. 1, de 15 de maio de 

2006 para a formação do pedagogo, estão contribuindo para a prática educativa dos 

docentes? Se não ficarmos atentos às questões postas, possivelmente comprometeremos 

a construção de uma educação de qualidade para todos. Se não fizermos essas 

discussões de maneira crítica, o sistema excludente continuará vigente. (SANTOS, 

2010). 

Toda a observação gerou uma aprendizagem, além da contextualização do papel 

do professor dentro da sala de aula. Contudo, acredita-se que a formação do professor 

certamente não se limita às teorias estudadas e tampouco às experiências vivenciadas 

durante o estágio. É um processo contínuo e, como tal, requer um esforço constante de 

reavaliação, na medida em que se deve questionar constantemente a respeito de práticas 

e modos de compreender a docência.  

Esta pesquisa representa um momento desse processo de formação, único para o 

futuro professor, que estabelece com mais clareza a diferença entre o que foi discutido 

na faculdade e a prática docente propriamente dita. O objetivo principal é descrever a 

realidade educacional nas escolas locais, levando em conta a construção do ensino e da 

aprendizagem nesses ambientes. 

Sabe-se que o estágio é extremamente necessário para o processo de formação 

profissional, pois possibilita aos estudantes vivenciar os conhecimentos aprendidos 

durante sua formação no ensino superior. É quando compartilha aprendizado, fazendo 

uma relação entre a teoria e a vivência escolar. Os orientadores de estágio possuem um 

papel fundamental nesse processo, pois ele conduz os estudantes nessa experiência, 
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sabendo discutir suas dificuldades, modo de compreensão e reflexão da relação ensino-

aprendizagem observadas. 

A professora Oliveira, citada por Pimenta e Lima (2004), apresenta algumas 

atribuições para os professores orientadores de estágio, quais sejam: - repensar os atuais 

campos de estágio, sem, deixar de privilegiar a escola como o espaço de atuação do 

pedagogo; - estabelecer uma parceria entre a escola e a universidade, a partir de 

critérios, trocas e necessidades acadêmicas e pedagógicas negociadas, discutidas e 

estabelecidas em convênios firmados entre as IES e as secretarias de educação e 

instituições da sociedade; - trazer para dentro da Universidade, como atividade do 

estágio supervisionado, a discussão da prática dos professores da escola pública, de 

forma mais sistematizada, como coformadora do estagiário, ou vice-versa, assegurando 

contribuições específicas e consistentes para as instituições envolvidas; - buscar 

aproximar, cada vez mais, a semestralidade da universidade com o ano letivo da escola, 

de modo a estabelecer uma melhor articulação das atividades de intervenção pedagógica 

do estágio com o planejamento da escola e de seus professores; - destinar um maior 

tempo para as vivências no campo de estágio; - buscar uma maior conscientização nos 

formadores da universidade e da escola campo de estágio para a importância e o lugar 

do estágio na formação do educador; - definir explicitamente no projeto político-

pedagógico do curso a proposta pedagógica do estágio, apontando alguns indicadores 

indispensáveis para o funcionamento: relação professor-estagiário; carga horária do 

professor de estágio; coordenação dessa atividade; infraestrutura para a realização de 

suas ações. 

Segundo Pimenta e Lima (2004), a função do professor orientador do estágio 

será, à luz da teoria, refletir com seus alunos sobre as experiências que já trazem e 

projetar um novo conhecimento que ressignifique suas práticas, considerando as 

condições objetivas, a história e as relações de trabalho vividas por esses professores-

alunos. Essa ação articuladora se realiza em diferentes matizes e contornos, significando 

a possibilidade de mediação entre: - a realidade do contexto atual da sociedade e da 

escola; - o conhecimento da universidade, os saberes de seus docentes, sua cultura, 

crenças, valores, e a vida dos professores, a organização, os hábitos, os conhecimentos 

da realidade do ensino fundamental e médio; - a possibilidade de integração e inserção 

da universidade e de seus professores-alunos no cotidiano das escolas; - a formação 

acadêmica, a experiência profissional e a prática dos professores-alunos estagiários e os 

novos conhecimentos; - as expectativas dos professores-alunos estagiários e da escola 

em relação à proposta de estágio. 

O presente trabalho, portanto, teve como objetivo, por meio das experiências de 

estágio, observar como se desenvolve o ensino em sala de aula, de que maneira a 

professora deve conduzir a aprendizagem e como se processa a apropriação do 

conhecimento pela criança. Objetiva, ainda, analisar como é a interação dos alunos com 

a professora, dos alunos entre si e com o ambiente no cotidiano escolar, com a 

finalidade de aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos no Curso de Pedagogia. São de 

suma importância para instrumentalizar estudantes de Pedagogia e futuros profissionais 

da Educação, para que assim se familiarizem com a prática da sala de aula, na 

convivência com os alunos e professores e se habituem ao ambiente escolar com seus 

problemas, desafios e dificuldades.  

 

3 Metodologia 

 

Esta pesquisa descritiva foi feita a partir da realização de estágios dos alunos do 

5º semestre de pedagogia das Faculdades Network, do curso de licenciatura em 
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Pedagogia, durante o primeiro semestre de 2016. Estes frequentaram escolas públicas e 

privadas de Sumaré-SP e região, adotando em suas observações um caderno de campo 

para redigir seus apontamentos observados, resultando na escrita de relatório de estágio 

entregue aos professores supervisores.  

A partir destes relatórios, os autores desta pesquisa compilaram descritivamente 

em fichas os dados de pesquisa, criando-se as seguintes categorias a serem analisadas: 

escola em que foi realizado o estágio; sua localização; se pública (estadual ou 

municipal) ou privada; quais os anos letivos observados; se foram trazidos o Projeto 

Político Pedagógico da escola; se realizadas aproximações com o documento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e se redigidos relatórios meramente descritivos ou 

descritivo-analíticos. 

Assim, pôde-se refletir sobre o processo de vivência dos professores em 

formação nas escolas locais, podendo-se ater às problemáticas localizadas nessas 

instâncias e suas possíveis saídas metodológicas em debate. 

 

4 Resultados e Discussões 

 

Com a coleta de dados realizada na amostra da pesquisa, feita por meio de fichas 

elaboradas pelas professoras responsáveis pelo estágio, foi possível verificar que as 

escolas escolhidas pelos estagiários concentraram-se nas cidades de Sumaré-SP, Nova 

Odessa-SP e Hortolândia-SP.  

Confira, na tabela, abaixo, as escolas estagiadas, suas respectivas cidades e 

também a quantidade de estágios realizadas pelos discentes nesse primeiro semestre: 
 

Tabela 1: Estagiários e escolas 

Colégio Network Nova Odessa-SP 3 

Escola Estadual Antônio do Vale Sobrinho Sumaré-SP 1 

Escola Estadual Maria Rosa Carolino dos Santos Sumaré-SP 2 

Escola Estadual Professora Wanda Felix de Andrade Sumaré-SP 2 

Escola Estadual Professor André Rodrigues de Alkmin Sumaré-SP 5 

Escola Municipal Caic Hortolândia 1 

Escola Municipal Prefeito Simão Welsh Nova Odessa-SP 2 

Escola Municipal Professora Josiane Bassani de Paula Sumaré-SP 1 

Escola Municipal Professora Flora Ferreira Gomes Sumaré-SP 1 

Escola Municipal Professora Neusa de Souza Campos Sumaré-SP 2 

Escola Municipal Oswaldo Roncolatto Sumaré-SP 1 

Escola Municipal Santo Tomazin Sumaré-SP 2 

Rede Escolar Sesi Fuad Assef Maluf Sumaré-SP 1 

Rede Escolar Sesi Nova Odessa-SP 1 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisa 

 

A partir das informações contidas na tabela 1 acima, foi possível concluir que 

predominou os estágios realizados na cidade de Sumaré-SP. Depois veio a cidade de 

Nova Odessa-SP e somente um estagiário selecionou a cidade de Hortolândia-SP. 

Confira essas informações no gráfico 1 abaixo: 
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Figura 1: Cidades 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 

 

Do total destas escolas, os estagiários optaram pela escolha das escolas públicas, 

tanto municipais quanto estaduais, em detrimento das privadas, conforme demonstrado 

no gráfico 2 a seguir: 

 
Figura 2: Cidades 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 

 

Entre os anos letivos escolhidos pelos discentes, percebe-se o predomínio dos 

anos finais dos ciclos de ensino. Ou seja, o 3° ano corresponde ao último ano do 

Primeiro Ciclo e o 5° ano corresponde ao final do Segundo Ciclo. Confira estas 

informações no gráfico 3 abaixo: 

 Figura 3: Anos letivos 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 
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específicas ao final dos Ciclos. Segundo os PCN´s (1998) de Geografia, ao final do 

Primeiro Ciclo espera-se que os alunos sejam capazes, entre vários objetivos, o de 

“conhecer e começar a utilizar fontes de informação escritas e imagéticas utilizando, 

para tanto, alguns procedimentos básicos” (PCN´S, 1998, p.89). Já no final do Segundo 

Ciclo, um dos objetivos esperados é o de “saber utilizar os procedimentos básicos de 

observação, descrição, registro, comparação, análise e síntese na coleta e tratamento da 

informação, seja mediante fontes escritas ou imagéticas” (PCN´s, 1998, p.96).  

No que se espera do ensino de Língua Portuguesa, ao final do Primeiro Ciclo, 

pode-se citar a participação “de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e 

considerando as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar” (PCN´s, 

1998, p.68); já para o final do Segundo Ciclo, um dos objetivos é que o aluno saiba “ler 

autonomamente diferentes textos dos gêneros previstos para o ciclo, sabendo identificar 

aqueles que respondem às suas necessidades imediatas e selecionar estratégias 

adequadas para abordá-los” (PCN´S, 1998, p.79). 

Embora esses objetivos estejam contidos nos PCN´s de Geografia e de Língua 

Portuguesa, acabam extrapolando as fronteiras disciplinares, pois saber utilizar 

diferentes linguagens, saber observar, descrever, registrar e computar informações, 

assim como desenvolver a cidadania e a própria autonomia são habilidades que a 

Educação Básica espera que todos os alunos possam desenvolver ao final do Segundo 

Ciclo. 

Um dos itens solicitados no relatório era a referência ao Projeto Político 

Pedagógico da escola. Do total dos relatórios analisados, a maioria apresentou esse 

item. Apenas alguns não informaram esse dado e ainda relataram que algumas escolas 

não permitiram ou dificultaram o acesso a essa documentação.  

Já em relação ao critério analítico, ou seja, se os discentes conseguiram analisar 

as aulas observadas de acordo com os objetivos apontados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), e não somente descrevê-las, percebe-se que a maioria 

atingiu essa meta. Confira no gráfico 4 a seguir: 

 
Figura 4: Relatórios descritivos e analíticos 

Fonte: Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 

 

Entre as análises parciais, incluem-se as observações mais gerais como, por 

exemplo, o relato de uma discente que percebeu uma boa integração entre professor e 

alunos em aulas teóricas uma vez que esta pesquisadora pressupunha que seria 

impossível atrair a atenção dos alunos de uma turma de 5° ano em uma aula menos 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descritivos

Analíticos
(parcial)

Analíticos



29 

 

  

prática. É válido considerar que esse ano letivo está no momento final do Ciclo II, 

portanto, de uma etapa, a do Ensino Fundamental I. Assim, a discente notou que precisa 

rever seus conceitos sobre teoria e praticidade nas aulas de Ciências Humanas. 

O critério analítico ainda foi dividido em fatores negativos e positivos. Entre os 

negativos, foram apontados alguns métodos tradicionais ainda utilizados pelos 

professores estagiados, como cópia de textos da lousa ou até mesmo cópia de trechos de 

livros didáticos, mesmo havendo esse material disponível para todos os alunos. Além 

disso, esses textos nem sempre foram discutidos ou os conteúdos trabalhados 

adequadamente. Percebeu-se também que o livro didático é utilizado praticamente como 

um único material de trabalho. Poucos professores inseriram, em suas aulas, materiais 

complementares e optaram por seguir o livro didático realmente como um guia condutor 

de todas as aulas. Foi relatado ainda, pelos discentes, que todas as escolas oferecem 

outros recursos didáticos disponíveis, tais como audiovisuais (filmes, aparelhos, data 

shows), periódicos (revistas ou jornais), ou até mesmo globo, mapas, etc. e que 

poderiam muito bem ser utilizados pelos professores como elementos diversificadores 

de suas respectivas metodologias.  

Outro item observado foi a quantidade de alunos em uma sala de aula. Veja que 

um dos itens apontados pelas DCN´s (2013) é o atendimento individualizado e o 

reconhecimento das potencialidades de cada aluno: 

 
Para que a instituição educativa se constitua em um ambiente educativo 

democrático, local de diferentes aprendizagens, é necessário considerar 

também as diversas fases de desenvolvimento da criança, jovens e adultos 

respeitando as suas individualidades enquanto sujeitos de direitos. (DCN, 

2013, p.527) 

 

A estagiária observou que isso não foi possível de ser atendido, pois a turma 

observada, de um terceiro ano de uma escola pública municipal da cidade de Sumaré-

SP, solicitou a atenção da professora durante boa parte da aula. E esta não conseguiu 

tirar as dúvidas de toda a turma que totalizava mais de 30 alunos. 

Ainda como item negativo, uma das estagiárias apontou a questão da ociosidade. 

Em uma dada turma de 1° ano, os alunos foram divididos em duas turmas para realizar 

uma atividade no laboratório de informática. Enquanto o primeiro grupo realizava os 

exercícios virtuais, o segundo aguardava brincando sem nenhuma orientação 

pedagógica. A estagiária aponta que esse tempo “brincando” poderia ser melhor 

aproveitado cognitivamente. 

 Como referencias positivos apontados pelos estagiários, notou-se que 

alguns professores partiam do conhecimento prévio dos alunos. Uma das estagiárias 

relata que o professor, ao inserir o novo conteúdo – tecnologia –, questionou o que as 

crianças já sabiam do tema e até que ponto tinham contato com recursos midiáticos. 

Praticamente todos os alunos participaram, citando as novas tecnologias, como 

computador, celular, etc. É pertinente, então, a seguinte citação, que mesmo tendo sido 

elaborada no campo da psicologia educacional, reflete a importância do conhecimento 

prévio: “(...) o fator singular que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL, NOVAK, 

HANESIAN, 1980, p. 137). 

Assim a aula fluiu e a participação de todos foi produtiva e prazerosa. Boa parte 

da aula foi assim realizada pela oralidade e pela participação de todos. Este exemplo 

mostra que o professor partiu do conhecimento prévio que o aluno tinha do tema para 

iniciar sua aula. 
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Em geral, e possivelmente orientados pelos materiais didáticos adotados hoje na 

escola regular, os professores utilizaram estratégias de ensino que partem do geral para 

o particular, abordando, por exemplo, um texto cuja unidade de sentido está expressa 

pelo seu manuseio social e retirando dele as unidades menores de ensino, sejam 

temáticas ou conteudístas, podendo focar-se no objeto de ensino requerido. Dessa 

forma, a leitura está presente em praticamente todas as aulas, havendo certo 

protagonismo do professor em sua prática, mas também contando com a leitura em 

grupo, duplas ou mesmo individual. Posteriormente a isso, dá-se a prática da 

interpretação textual e de trabalho com vocabulário. 

 

5 Considerações Finais 

 

Diante do que foi desenvolvido nesta pesquisa, os professores, de modo geral, 

trabalham de forma clara, integrada e objetiva, utilizando-se de atividades propostas nos 

materiais didáticos, mas tendo também um amplo campo de possibilidades para a 

imaginação, construções e envolvimentos que proporcionam melhor aprendizagem e 

interesses do aluno pelo aprender. Esta foi elaborada com intuito de relatar as atividades 

no dia-a-dia de uma sala de aula e suas análises e reflexões acerca das problemáticas 

pontuadas. Estas foram elaboradas com informações observadas e anotadas durante as 

aulas assistidas e das conversas com professores.  

De modo geral, observa-se que há uma interação professor-aluno, perguntando o 

primeiro se há dúvidas, se eles estão entendendo as atividades dadas, dando a devida 

abertura para que os alunos exponham suas dúvidas e comentários. Sabe-se que não 

basta somente a teoria, é preciso relacioná-la com a prática. Portanto, esta pesquisa 

proporcionou o contato com a prática social e o convívio nas escolas locais, criando 

condições para perceber os problemas inerentes à atividade docente, principalmente 

como o ensino está hoje sendo aplicado.  

Este levantamento foi de suma importância, para aprender e ampliar como é a 

realidade da sala de aula, junto com os alunos, podendo acompanhar o trabalho dos 

professores. 
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O PROCESSO DE ENSINO DE APRENDIZAGEM E A PRÁTICA 

CONSTRUTIVISTA INTERACIONAL: 

UM OLHAR PARA AS FEIRAS DO CONHECIMENTO 

 

Raphaela Costa Rossi 

 

RESUMO 

Os alunos necessitam de práticas construtivistas e interacionais dentro dos ambientes 

escolares, já que precisam ser os sujeitos responsáveis pelos seus processos de 

aprendizagens. As escolas precisam de projetos que estimulem os estudantes a estarem 

envolvidos e estimulados. Os desafios são pontos de partida para desenvolver o 

conhecimento; somente aqueles que buscam soluções para obstáculos poderão se 

desenvolver com mais intensidade. As teorias são muitas e as sugestões também. O 

objetivo deste trabalho é oferecer um aparato teórico dos autores que defendem o papel 

do aluno como crucial no seu processo aprendizagem, reforçando a ideia de que as 

escolas necessitam de trabalhos interacionais e da mediação do professor. Por isso será 

citado as Feiras de Conhecimento, já que elas podem ser exemplo de canais para se 

desenvolver no aluno um conhecimento intelectual, social e afetivo. 

 

Palavras-chave: aprendizagem, construtivista, interação. 

 

 

 

ABSTRACT 

Students need constructivist and interactional practices within the school environment, 

since it needs to be the subject responsible for their learning process. Schools need 

projects that encourage students to be involved and stimulated. The challenges are 

starting points to develop knowledge; only those who seek solutions to obstacles can be 

developed more intensively. The theories are many suggestions as well. The objective of 

this study is to provide a theoretical great of authors who defend the role of the student 

as crucial in their learning process, reinforcing the idea that schools need to 

interactional work and teacher mediation. So it will be quoted the Trade Knowledge, as 

they can be an example of channels to develop in students an intellectual knowledge, 

social and emotional. 

 

Keywords: learning, constructivist, interaction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas escolas construtivistas, os alunos são instigados a produzir conhecimento a 

partir das vivências estimuladas pelo conteúdo de cada disciplina. São essas vivências 

que permitem não somente a aquisição de conhecimento, mas um crescimento social, 

afetivo e emocional ao aluno, além de proporcionar maturidade diante da informação, 

uma vez que permite autonomia nos estudos e na aprendizagem, capaz de gerar no 

aluno uma responsabilidade frente aos seus compromissos. Assim, o aluno passa a ser o 

autor, o condutor, do seu desenvolvimento cognitivo e social. 

Numa escola já não é mais admissível um processo de aprendizagem retrógrado, 

em que o aluno apenas senta e escuta. É necessário avançar nas tecnologias e escutar o 

que o novo estudante tem a nos mostrar. Nas Feiras do Conhecimento, contudo, temos a 

oportunidade de ouvi-los, senti-los e percebê-los como construtores do conhecimento e 

como aqueles que geram o saber. Vale ressaltar que Feira do Conhecimento, nesse 

sentido, é uma exposição de trabalhos, tecnológica ou não, que permite a produção e a 

interação de conhecimento. O foco não será apontar um trabalho de Feira do 

Conhecimento como uma análise única, mas como uma possibilidade de mediação para 

se levar o aluno a um universo estudantil diferenciado do tradicional, assim como seria 

outros métodos plausíveis: revistas interativas manuscritas ou digitais, seminários, 

trabalhos com gêneros distintos e conectados pela intertextualidade, debate, e outros. 

Nesses encontros interacionistas e construtivistas, os alunos realizam pesquisas, 

se interagem, se comprometem, se esforçam, para realizarem um trabalho que os 

contemplem, que faça com que eles enxerguem seu percurso de aprendizagem e 

aprendam com dinamismo. 

As escolas necessitam inserir com perspicácia essa ideologia em que se tem um 

aluno construtor e ao mesmo tempo humano, pois a aprendizagem também não se faz 

desconecta do social e emocional. Há um entrelaçamento para que ocorra com eficácia 

um aprendizado. Deve-se aproximar dos alunos com todas as possibilidades: 

tecnológicas, de conteúdo, emocional, social, com diversos gêneros textuais, linguagens 

e outras, a fim de que se tenha um resultado mais satisfatório na aprendizagem. Por isso, 

que cita-se as Feiras neste trabalho, já que elas envolvem diversos recursos para se obter 

um aluno construtor e mais autônomo.  

O objetivo do trabalho, portanto, será apontar teoricamente os autores que 

defendem o papel do aluno no seu processo de aprendizagem e que discutem o papel da 

comunicação, interação e da linguagem para que esse processo aconteça de forma mais 

construtivista, como Piaget, Vygotsky, Bakhtin, Paulo Freire. Nessa linha, o aluno terá 

o apoio e a mediação do professor não somente no conteúdo, mas no convívio social e 

afetivo, uma vez que os fatores externos à escola não podem ser desconsiderados, já que 

tais fatores colaboram para moldar de fato como, porque, quando, de que forma e onde 

se deu a construção da aprendizagem. 

Contudo, o objetivo específico deste trabalho é verificar a eficácia de um ensino 

inovador para a aquisição de conhecimento, mostrando como é necessário ter alunos 

ativos no processo de formulação desse percurso de aprendizagem, levando em conta a 

contextualização do aluno e a sua individualidade mediante o meio em que está 
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inserido. Além disso, será apontado como se faz necessário o uso de trabalhos 

integradores e construtores como as Feriras de Conhecimento para se gerar alunos 

críticos e solidários. 

Este trabalho, deste modo, faz-se necessário, pois as escolas não possuem um 

olhar integrador e acolhedor sobre o aluno. Falta afetividade e interação. As crianças 

crescem sem o aparato do acolhimento tão necessário para seu desenvolvimento 

também cognitivo. Além disso, aquela ideia de que professor é o detentor do saber 

também ainda não foi eliminada das escolas; mais uma vez é preciso reforçar o quão 

necessárias são as práticas desafiantes para o processo de ensino aprendizagem.  

O aluno necessita de uma prática escolar que o estimule e aponte obstáculos, 

porque somente assim obterá o conhecimento. O aluno precisa interagir com os colegas, 

com os professores. Ele precisa também construir, ser o autor do seu desenvolvimento e 

ser estimulado por trabalhos inovadores, que faça com que ele saia do imediatismo da 

internet. É claro que ela auxilia neste processo de conhecimento, mas ela traz uma ideia 

de conhecimento momentâneo, que não se internaliza, por que não tem a prática.  

Este trabalho é justificável nesse sentido, pois mais uma vez, assim como outros 

na área, quer mostrar o quão se faz necessárias as práticas construtivistas e interacionais 

na escola, com trabalhos que visem à linguagem como o sistema facilitador de 

conhecimento e trocas emocionais e afetivas; com trabalhos que mostrem o aluno como 

o construtor, o autor de seu processo de aprendizagem cognitivo, social, emocional, 

afetivo e crítico.   

A literatura científica deste trabalho, contudo, foi pesquisada usando o seguinte 

critério: a pesquisa por meio da revisão de autores que confirmassem a importância de 

um ensino mais pautado na atuação do aluno como construtor de conhecimento, 

enfatizando suas vivências diante do contexto escolar. Uma análise de estudos publicada 

em português e inglês, utilizando os seguintes bancos de dado: livros e Google Scholar 

(até 20 de maio de 2016), excluindo-se os estudos que não se tratava do tema proposto. 

Para estreitar a pesquisa, utilizou-se de palavras-chaves individuais e combinadas com 

os nomes: aprendizagem, construtivista, interação. Essas palavras-chave foram 

associadas com conhecimento, educação, linguagem, ensino-aprendizagem, Feira do 

conhecimento, nos idiomas em português e inglês. Todos os estudos relacionados ao 

processo de aprendizagem construtivista social e pautados na vivência foram 

considerados, não importando os aspectos metodológicos.  

Finalmente, para sustentar um processo de aprendizagem que olhe para o aluno 

como autor do seu processo de aprendizagem, é necessário que se tenha referenciais 

temáticas que sustentem de certa forma tal escolha para o ensino. Deste modo, neste 

trabalho, far-se-á uma reflexão sobre teorias difundidas como bases para a educação, 

para que se reflita o quão é imprescindível que se faça, aos poucos, mudanças efetivas 

no sistema educacional, de modo que elas sejam inseridas mediante uma cultura, uma 

ideologia, e não uma imposição.  

Lembrar-se-á das teorias de Vygotsky para se fazer uma reflexão do aspecto 

social da aprendizagem, das teorias de Piaget e a sua introdução ao construtivismo. Far-

se-á também uma discussão sobre a linguagem com o apoio de Bakhtin, para que se 

entenda o papel da linguagem na interação entre os trabalhos, os colegas e professores. 
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Paulo Freire também fará sua contribuição para este trabalho por apontar uma educação 

solidária e social.  

Por fim, as Feiras do conhecimento mostrarão o papel dos trabalhos interativos e 

dinâmicos para a produção de conhecimento e será abordado também, antes das 

considerações finais, os aspectos afetivos e emocionais, que também são trabalhados em 

projetos como as Feiras. 

 

REVISÃO DE LITERATURA   

 

A teoria sociocultural do desenvolvimento e da aprendizagem 

 

Vygotsky (1978), como teórico social, diz que somente a natureza modifica a 

conduta humana, assim como as pessoas modificam e criam suas próprias condições de 

desenvolvimento. Para o autor, entender o comportamento humano requer uma análise 

do próprio desenvolvimento, de suas origens e transformações biológicas. O 

desenvolvimento, assim, seria uma união do biológico e do social. Além disso, não se 

pode cobrar do aluno um crescimento intelectual quantitativo e cumulativo, já que ele se 

faz de forma revolucionária, como em “saltos”, capazes de mudar a própria linha de 

desenvolvimento, que parece ser linear diante dos tradicionalistas. 

Para que haja um desenvolvimento progressivo, é necessário que se tenha um 

acúmulo de princípios educacionais, como biológicos e sociais, para que ocorra uma 

relação baseada no que é permissível para o aluno. Somente, assim, ter-se-ia uma 

reorganização dos aprendizados pelo aluno e uma progressão qualitativa. 

De acordo com Vygotsky (1978), os processos psicológicos têm sua origem na 

vida social, nas interações com outras pessoas e na participação em atividades 

acondicionadas culturalmente. Mais do que serem adquiridas dentro do indivíduo, 

dentro das suas convicções, os processos psicológicos necessitam efetivamente da 

participação do meio, do contexto, do convívio, para depois serem de fato 

interiorizadas. O homem se organiza a partir do meio, do externo, e em seguida faz a 

internalização, ou seja, do externo para o interno, sem deixar de levar em conta os 

processos biológicos. 

Os alunos, assim, fundamentados pelo professor, devem ser conduzidos e 

estimulados por trabalhos que os levem às vivências no ambiente escolar. Através da 

teoria de Vygotsky, analisa-se uma tendência interacional, que provoca o aluno a 

aprender pelo meio, pela prática. Ele é enfático ao afirmar que o social é extremamente 

proeminente para o processo de aprendizagem. 
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A Zona de Desenvolvimento Proximal e outras discussões. 

 

Vygotsky (1978, p.52) formulou uma teoria para mostrar como ocorre a 

transição do interpessoal para o intrapessoal, a Zona de Desenvolvimento Proximal: 

 

Não é senão a distância entre o nível real de desenvolvimento, determinado 

pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um 

problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outro 

companheiro mais capaz. 

Para o autor, o apoio dos colegas, por exemplo, permite com que o aluno tenha 

um aprendizado interiorizado, capaz de atuar e refletir. A Zona Proximal reflete um 

meio termo para que se tenha um aprendizado, sem deixar de levar em conta que 

ninguém é detentor do saber. O homem necessita de intervenção para se chegar ao 

saber. 

São as atividades educacionais, no caso da escola, os próprios processos de 

aprendizagem, que criam a Zona Proximal, ou seja, são as atividades em sala que 

permitem que o aluno atinja seu desenvolvimento. Uma teoria dinâmica, em que cada 

passo é uma construção interativa, que abre diversas ramificações futuras frente ao 

conhecimento. 

Mantendo essa linha teórica, Wood, Bruner e Ross (1976) formularam o 

conceito de “andaime” que também reflete o caráter dinâmico. O conceito recomenda 

que o apoio eficaz oferecido à criança pelo adulto é aquele que se ajusta as suas 

competências em cada momento e que varia à medida em que a criança adquire mais 

responsabilidade nas atividades. O adulto é, pois, um sustentáculo para a evolução da 

criança, de forma que haja lentamente uma transição do apoio para o não apoio, até que 

a criança atinja de forma autônoma a sua progressão no desenvolvimento. 

É necessário assim dizer que, o papel do professor é relevante neste processo 

para se alcançar a Zona Proximal, mas é o aluno que atinge seu fim, seu desfecho. É o 

aluno que organiza a orientação do professor. O aluno é, portanto, o autor da sua 

aprendizagem, mesmo que o clímax tenha sido oferecido pelo docente. No entanto, o 

aluno aprende de modo mais efetivo na comunidade, no convívio, no social, ou seja, ela 

reflete o exterior, com o apoio do professor e colegas chega a sua própria maturação. 

Um processo que mais do que “andaime”, seria um espiral, já que esse processo não tem 

fim; é constante. 

A participação guiada dos adultos, assim, colabora para gerar uma criança 

madura frente aos problemas da sociedade. Essa relação pode gerar pontes entre os 

níveis de compreensão e habilidade e até mesmo em outros mais complexos, 

possibilitando ao aluno o controle de metas desafiadoras, elevando gradativamente seu 

nível de aprendizagem. Além disso, o adulto como mediador possibilita o ajuste da 

atividade, tornando-a mais dinâmica e apropriada para o momento. 

O professor que conduz as interações dos alunos possibilita que estes cheguem a 

coordenar as atividades que desenvolvem. Sendo assim, as crianças são inseridas numa 



37 

 

  

realidade em que elas enxergam os significados concretos daquilo que produziu. Pode-

se esperar, com isso, que o aluno passe a ter um diálogo com suas expectativas futuras e 

tenha um grau elevado de comunicação com seu percurso de aprendizagem. 

A escola, portanto, deve ser um espaço educacional e social que possibilite o 

crescimento construtor do aluno. Mas, para que essa comunicação seja viável, é 

necessário que os integrantes da interação possam compartilhar expectativas. O ser 

humano só consegue se entender a partir do momento em que compartilha pontos de 

vista comuns a uma comunidade ou grupo, obtendo uma referência comum que possa o 

modificar mediante o que está sendo visto, vivido e discutido.  

Para Vygotsky, o papel do professor e do contato social é estimular o 

conhecimento na criança. As atividades devem provocar no sentido de levar o aluno a 

refletir o mundo a sua volta. O autor ainda enfatiza o papel da afetividade e da interação 

social no desenvolvimento dos desempenhos mentais. Para o aluno construir e ser o 

autor do seu processo de aprendizagem, ele necessita de apoio do meio em que está 

inserido. Ninguém pode ter apenas construção mental e estar alheio ao universo, pois o 

homem está em convívio com o social e é para ele que o homem acredita que o 

conhecimento seja necessário. 

Não seria uma alternativa coerente trabalhar o conteúdo e tornar o aluno 

construtor, se ele não percebesse o papel do social nesse processo. O ser humano precisa 

de aprendizado, porém precisa compreender que este aprendizado não será apenas para 

si, mas para a sociedade em que está inserido. 

 

Piaget e o Construtivismo. 

 

No construtivismo de Piaget, as crianças são como cientistas que, dentro de seus 

universos e contextos materiais, observam os objetos para deles tirarem o conhecimento 

e a realidade. Piaget não deixa em nenhum momento de dar importância ao social da 

criança, mas sua ênfase está no objeto, assim como para Vygotsky, temos a interação 

social. 

Para o autor, o sujeito não somente constrói, mas reconstrói. Constrói o que já 

está feito e constrói o que outros já fizeram. No entanto, o objeto a ser utilizado e a 

ferramenta a ser manipulada são da mesma natureza, proporcionando uma interação. 

Por isso, o que será reconstruído pela criança não será uma cópia, mas sim uma nova 

assimilação, dada pelo conjunto de interações que provocam a existência intelectual dos 

objetos, gerando o que se chama de conhecimento. É como se a criança pudesse 

sustentar a própria criação, já que sujeito e objeto terão uma relação de desenvolvimento 

única, mesmo que não seja egocêntrica, ou seja, tenha a participação do social. 

Para Piaget (1983), então, o processo de desenvolvimento é dialético, 

construído, conduzido pelo próprio ser de maneira equilibrada e estruturada no 

comportamento motor, verbal e mental. Sendo assim, diante da dificuldade, a criança se 

reestrutura para continuar assimilando, ou seja, há uma acomodação. 
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O processo de adquirir inteligência começa pelas ações que passam a gerar uma 

resposta sensoriomotora. A atividade sensoriomotora quando é interiorizada passa a ser 

o pensamento, que possibilita variadas combinações rumo à aprendizagem. Essas novas 

combinações são recriadas e ao mesmo tempo equilibradas. Somente as agressões 

externas, do meio, produzem de fato um desenvolvimento mental. A criança deve passar 

por um processo educativo que a faça vivenciar os desequilíbrios, porque somente 

assim, a inteligência irá se desenvolver. Para evoluir, o aluno precisa de obstáculos, 

desafios. A educação deve ser um ambiente, pois, provocador, que leve o aluno a refletir 

e a gerar conhecimento. 

O aluno tem que ter um ambiente escolar que o estimule a pensar, já que para o 

autor ninguém educa ninguém, o aluno se educa. O papel do professor é mediar esse 

processo, propondo atividades desafiantes e motivadoras. Somente assim, a criança 

crescerá também socialmente e afetivamente.  

O estudante assimila o conteúdo, acomoda o que foi aprendido, reorganiza (faz o 

seu próprio processo de aprendizagem) e em seguida atinge o conhecimento por meio 

da adaptação. O conhecimento pré-existente precisa sofrer com a imposição do meio 

social, a fim de que se tenha um processo educacional dinâmico, intenso e desafiador.  

Piaget, enfim, contribui para uma educação mais estimuladora, que motive os 

alunos por meio de obstáculos. A educação precisa voltar a olhar para as teorias 

Piagetianas quanto ao aspecto desafiador, já que nas escolas há uma crescente tentativa 

de tornar o ensino mecanizado.  

 

Paulo Freire: contribuições para a educação 

 

Paulo Freire (1996) comenta que é necessário unir o currículo com as práticas, 

as vivências. Os alunos aprenderiam muito mais sobre poluição se pudessem estar perto 

do rio. Tornar a aula mais próxima da realidade, permitiria ao aluno sentir a 

problemática da poluição e refleti-la, criticá-la. 

Além disso, não se deve desconsiderar o universo do aluno, o seu contexto. É 

preciso se aproximar dos alunos de escolas de periferia e, dentro da sua realidade, 

inserir o conteúdo. Não se deve ensiná-lo uma cultura de forma a impor o que seria o 

certo, mas mostrar os dois lados e deixar o aluno escolher. Nenhuma cultura é mais 

correta, existem culturas, porque existem meios e contextos diversificados. 

Paulo Freire (1996, p.29) ainda vai dizer que a tarefa do professor não é 

“transferir, depositar, oferecer, doar ao outro” o que ele acredita ser o coerente. O papel 

do professor é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de ensinar, desafiar o 

educando; produzir no aluno a sua compreensão. “Não há estado de inteligência que não 

seja comunicação e intercomunicação e que não se funde numa situação de diálogo”. O 

pensar certo, por isso, é dialógico. Ou seja, o pensar certo deve ser estimulado no aluno 

pelo convívio social. A curiosidade deve gerar no aluno um fenômeno que seja vital, 

somente assim, será um aluno crítico. É necessário na prática educativo-crítica propiciar 

condições para que o educando em suas relações uns com os outros, e todos com o 
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professor, ensaiam a experiência de assumir-se.  “Assumir-se como ser social e histórico 

como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de 

ter raiva porque é capaz de amar”. (Freire, 1996, p. 41). 

A partir dessa reflexão, o intuito é fazer com que o aluno se sinta o autor, o 

sujeito, porque também percebeu que é o objeto. Quando a pessoa percebe que evoluiu, 

não pode deixar de enxergar o outro. É uma relação mútua. “É a “outredade” do “não 

eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do meu eu”. (Freire, 1996, p.42). 

Enfim, o “eu” só pode se enxergar a partir do momento em que também passou a 

enxergar o “outro”. 

Isso quer dizer que tanto o aluno como o professor necessitam entender que não 

há donos da verdade. Há uma crescente e recíproca relação do saber, assim como 

também um estimula o outro a tornar o ambiente mais agradável. 

Além disso, um professor atento e defensor do aprendizado construtivista e 

interacional deve estimular o aluno a fazer indagações, estimular à curiosidade e às 

perguntas. O aluno precisa ser estimulado a buscar respostas e muitas vezes essas 

resposta somente surgirão com o enfrentamento da prática. Porém, Freire vai sempre 

destacar que esse não é um caminho simples, pois a arrogância do pensamento certo do 

professor estará sempre o influenciando na prática pedagógica.  

FREIRE (1996, p.52) vai destacar, no entanto, que o ser humano nunca poderá 

existir sem a prática da tensão entre “o bem e o mal, entre a dignidade e a indignidade, 

entre a decência e o despudor, entre a boniteza e a feiura do mundo”. Ele ainda ressalta 

que não há como “existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, 

de fazer política”. Logo, entra a fala da esperança, uma vez que mesmo sabendo que não 

pode piorar, ainda se acredita que possa melhorar. 

Enfim, o respeito que se dá ao aluno ou ao outro, ou melhor, o respeito que se dá 

à autonomia e à dignidade do outro é uma ordem ética e não somente um favor. O 

professor não pode desrespeitar a curiosidade e nem o gosto estético do aluno, ou ainda 

a sua inquietude, a sua linguagem, uma vez que estará fugindo dos preceitos éticos de 

sua função. Ao mesmo tempo, o professor também não deve deixar de desempenhar seu 

papel de impor limites à liberdade do aluno, mas não pode ser também autoritário ao 

ponto de jogar fora a liberdade do educando. É nesse sentido também que mais uma vez 

reforça-se que o papel da diferença estimula aprendizagens; nesse sentido, uma 

aprendizagem do professor ao aprender a conduzir de maneira promotora o saber do 

aluno, sem lhe privar de autonomia e identidade, mantendo uma prática coerente com a 

arte de ser professor. 

Em sala de aula, portanto, precisa existir um clima propenso ao crescimento 

cognitivo e humano do aluno, a fim de que se tenha uma educação voltada para a prática 

pregada por Freire. 

 

Um diálogo com a linguagem: Vygotsky e Bakhtin 

 

Para iniciar o diálogo entre os autores que defendem o papel do aluno como 

autor do seu processo de aprendizagem por meio da linguagem tem-se a princípio 
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Vygotsky (1984), ao apontar que a interiorização dos conteúdos se dá principalmente 

por meio da linguagem, possibilitando-se, assim, que a natureza social das pessoas 

tornam-se igualmente sua natureza psicológica. Com isso, faz-se uma reflexão sobre a 

importância da linguagem e da interação na aquisição de conhecimento, ou seja, é no 

convívio, na vivência, que se armazena com mais propriedade novas informações. 

Vygotsky (1984) ainda cita que a formulação da consciência na infância não se 

resume em analisar o mundo interno, o próprio indivíduo, mas sim em resgatar o mundo 

externo, ou seja, a interação da criança com a realidade. 

Bakhtin (1981) afirma também que é no fluxo da interação verbal que a palavra 

se transforma e ganha diferentes significados, de acordo com o contexto em que surge. 

O diálogo revela-se uma forma de ligação entre a linguagem e a vida. 

O aluno precisa vivenciar tais momentos de cognição com os colegas para 

compor um significado e armazenar a aprendizagem de forma mais intensa, já que 

houve para isso uma contextualização. Com a teoria e a prática, os alunos terão a 

oportunidade de adquirir um conhecimento mais embasado, que fará sentido e por isso 

será melhor compreendido e criticado. O aluno só criticará aquilo que compreender, ou 

seja, somente se terá alunos críticos se eles puderem entender o que estão fazendo e por 

que estão naquela discussão. 

Vygotsky e Bakhtin, portanto, acreditam no poder da linguagem. Para eles, é na 

linguagem, no diálogo, na interação, que estão o tempo todo o sujeito e o outro. 

Vygotsky deu ênfase especial à linguagem como formadora de pensamento, 

destacando o papel da fala interior, já que era preocupado com a construção da 

consciência e a constituição do sujeito. 

Bakhtin considerava a linguagem como elemento organizador da vida mental e 

primordial na composição da consciência e do sujeito, enfatizando também o discurso 

interior. 

Os autores destacam o valor da palavra e da interação com o outro. Consciência 

e pensamento são tecidos com palavras e ideias que se formam na interação, tendo o 

outro um papel significativo. 

Na educação pode-se falar do papel do professor, dos colegas e da família na 

construção de sentido que possibilitam um processo de aprendizagem mais real para o 

aluno. Esta união do outro permite um olhar mais intenso e uma compreensão mais 

detalhada do que é aprendido em relação ao contexto. É necessário enxergar o outro 

como um mediador crucial para o processo de conhecimento. 

Os autores também enfatizaram a subjetividade na possibilidade de autoria, 

quando levantaram questões sobre a criatividade, apreciação, considerando o homem 

como um ser expressivo e falante, ou seja, criador de textos. Assim, eles possuem a 

mesma visão sobre a criatividade, considerando-a como um produto da atividade 

humana também influenciado pelo meio social. 

Por meio do que se depara com o social, o aluno acaba realizando a sua 

construção. Concomitantemente também, o aluno realiza a sua obra ou a sua arte, já que 

as manifestações artísticas realizam-se de maneiras diferentes nas pessoas. Vale 
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ressaltar que arte, nesse sentido, incorporaria todos os meios de produção elaborados 

pela linguagem. 

Enfim, pode-se dizer que o aprofundamento da experiência individual ocorre da 

apropriação da experiência social pela mediação da linguagem, por isso se faz 

necessário refletir a linguagem diante do que ela pode reverenciar na educação, uma vez 

que é ela que nos permite não somente nos comunicar, mas também atingir o 

pensamento. É a linguagem que possibilita ao humano ser social e é ela também que 

permite o diálogo, a intertextualidade, tão necessários para se atingir conhecimento. 

Mais ainda, é a linguagem também que possibilita o indivíduo a tornar-se o “eu”, o “eu” 

construtor do seu processo de aprendizagem. 

 

Por que as Feiras do Conhecimento? 

 

Na verdade, o foco do trabalho não é apresentar as Feiras de Conhecimento 

como um meio facilitador de aprendizagem, é mostrar como são importantes os 

trabalhos diferenciados na escola. Poderia ser saraus, seminários, trabalhos com 

diversos gêneros, teatros; qualquer projeto que envolvesse os alunos e permitisse que 

eles construíssem trabalhos inovadores.  

As Feiras de Conhecimento foram escolhidas, pois privilegiam vários métodos 

num projeto, já que é necessário que eles escrevam, materializem, apresentem, 

programem-se, inovem, surpreendam, para que toda a escola possa ver um trabalho 

aparentemente novo. Além disso, permitem que os alunos se interajam, se relacionem e 

troquem momentos de afetividade. 

Um projeto integrador que possibilita ao aluno realizar escrita, reescrita, leitura, 

fazer intertextualidade, construir, apresentar, além de oferecer aos alunos a 

oportunidade de adquirir autonomia, solidariedade em grupo, pesquisar, criticar, 

inventar, criar. Um processo gradativo que se bem desenvolvido leva o aluno ao clímax 

do conhecimento. 

O aluno cresce não somente cognitivamente e evolui no conteúdo, como também 

aprende a lidar com o social e afetivo. Além disso, é um projeto que permite ao 

professor, a oportunidade de conhecer os alunos, de sanar suas dificuldades, de 

desenvolver um olhar múltiplo sobre a criança e até mesmo conhecer suas habilidades. 

Na realidade escolar, com tanto conteúdo a ser passado, muitas vezes o professor 

não tem a oportunidade de conhecer mais profundamente o aluno. São nesses trabalhos 

múltiplos que o professor ganha a mediação capaz de olhar cada aluno, de conhecer seu 

lado social, afetivo, suas habilidades e seu criticar. 

Ao conhecer cada aluno, o professor passa a dialogar de maneira única com cada 

um, não somente verbalmente, mas nos gestos, olhares e expectativas. O professor 

compreende, assim, que cada aluno tem o seu percurso, o seu processo de 

aprendizagem. 

Estes projetos múltiplos escolares são os instrumentos da realização da liberdade 

individual, os espaços da iniciativa, da manifestação da criatividade, da invenção de 
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possibilidades. Embora em seus usos frequentes a palavra projeto encontra-se mais 

associada a projetos acadêmicos, neste trabalho está sendo usada à projetos pedagógicos 

escolares, como as Feiras. Do ponto de vista de Simon (1981; apud Machado, p.30): 

“projetam todos os que concebem cursos de ação, com o objetivo de transformar 

situações existentes em situações imaginadas ou preferidas, tanto no sentido individual 

quanto no coletivo”. 

Enfim, realizar Feiras de Conhecimento como projetos contribui para dar 

destaque, nas atividades didáticas,” à fixação das metas do que se projeta, à participação 

e à cooperação de todos na tarefa de persegui-las, à valorização do trabalho em grupo e 

à reinstalação do hábito de avaliar o desempenho das metas”. (Simon, 1981, apud 

Machado, p.30). Somente com projetos inovadores, ter-se-á uma educação voltada para 

o aluno e sua construção de conhecimento, pois somente ele poderá ser o autor do seu 

caminho cognitivo, social e afetivo, que fará da ideologia incorporada, uma ideologia 

que possa ser também compartilhada. 

 

O lado afetivo e emocional no processo de aprendizagem 

 

Os alunos necessitam da interface da emoção para realizarem um processo de 

aprendizagem eficaz. Em sala de aula, verifica-se, muitas vezes, que os alunos que mais 

encontram dificuldades para produzir um trabalho, um texto, são aqueles que sentem a 

falta do contato com o outro e o professor. 

Muitas vezes, esses alunos também vivenciam uma relação desajustada dentro 

do seu ambiente familiar, o que também dificulta, na maioria da vezes, o crescimento do 

aluno. O apoio familiar é fundamental para que a criança atinja um processo de 

aprendizagem coerente com a realidade, pois a segurança e a autoestima são fatores 

essenciais para o desenvolvimento da criança. 

Antes mesmo de diagnosticar qual seria o fator que estaria prejudicando a 

criança no seu processo de aprendizagem, caberia ao professor e a comunidade escolar 

proporcionar atividades que unissem as crianças e permitissem que elas se sentissem 

seguras dentro da sala de aula e fora dela.  

Trabalhos em grupo e conversas com o professor proporcionam uma relação 

fortificadora, que faz com que a escola deixe de ser apenas o lugar de estudar, para ser 

um ambiente acolhedor, que mostre ao aluno a segurança necessária para torna-lo o 

construtor do seu processor de aprendizagem. 

Mais uma vez é necessário, nas escolas, trabalhos que fortaleçam a relação 

professo-aluno e aluno-aluno para que haja de fato uma educação não somente pautada 

no conhecimento cognitivo, mas no conhecimento afetivo e emocional, tão eficazes para 

a construção de uma sociedade crítica e solidária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas escolas vê-se uma corrente crescente de uma educação tradicionalista. Este 

trabalho, portanto, quis mostrar mais uma vez que é necessário quebrar as estruturas 

escolares ainda vigentes. Os alunos enfrentam a presença diária de combater uma escola 

que não olha para o seu “eu”, para as suas necessidades. Além disso, enfrenta-se a 

propagação da tecnologia, que mostra o quão se faz necessário mudar o modo de 

ensinar.  

O aluno está por dentro do universo cibernético e pode obter o conhecimento de 

maneira instantânea. No entanto, esse conhecimento momentâneo não é o conhecimento 

que passou por processos e se desenvolveu por meio do pensamento. Ele entra e sai de 

uma maneira muito rápida. Os alunos precisam de conhecimento duradouro, dificultoso, 

que tenha sido adquirido por meio dos obstáculos e desafios tão citados por Piaget. Para 

isso, os professores precisam motivá-los, instigá-los a ter interesse pelo novo, com 

projetos que os faça se sentir autônomos e capazes de construir.  

Neste momento, entra a Feira do conhecimento, propondo métodos de interação 

com os colegas, de pesquisa, diálogo, construção de maquete, produção escrita, 

preparação para seminário, apresentação para a escola, entra um projeto que une o 

conteúdo ensinado com diversas ferramentas que estimulem o aluno a pensar, produzir, 

criar, inventar, elaborar. Os estudantes querem aprender, mas querem algo que os una, 

pois na idade deles, querem estar perto uns dos outros. Os alunos, assim, aprendem com 

mais facilidade em convívio, como também fala Vygotsky, e se desenvolvem com o 

meio e para o meio. Somente aquele que recebe afetividade, irá dar afetividade. Os 

alunos precisam disso dos colegas, mas também da figura do professor. Uma relação 

prazerosa em sala de aula também estimula o aluno a se inserir naquele universo do 

conhecimento, porque ele faz questão de agradar o professor, mas antes disso, está bem 

consigo mesmo para querer se agradar.  

A escola deve ser um ambiente mais humano como também fala Freire. Um 

espaço de desenvolvimento e de momentos de linguagem. Linguagens, estas, que 

estimulam o convívio, o aprendizado, a interação com o universo a sua volta, como cita 

Bakhtin em seus livros. A linguagem é o meio pelo qual as pessoas chegam ao 

conhecimento. O homem precisou encontrá-la para evoluir, porque somente ela 

proporcionou ao homem a possibilidade do pensamento. Ela realiza uma troca que não 

pode ser retirada de ninguém. Por isso, mais uma vez entra a conexão com trabalhos 

diferenciados em sala de aula, que estimule os alunos a serem construtores do seu 

percurso de aprendizagem. A sociedade está acomodada com a praticidade da internet e 

com o conhecimento prévio. Precisa-se de trabalhos que unam as linguagens, os gêneros 

textuais, a tecnologia, que unam, enfim, ferramentas capazes de gerar alunos 

autônomos, sociais, afetivos, colaboradores e solidários, porque, somente assim, ter-se-á 

uma sociedade mais criadora e também mais crítica. 
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RESUMO  

Este artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre as relações entre Estado, 

sociedade civil e educação pública, tendo em vista as políticas educacionais e o debate 

sobre a gestão educacional na contemporaneidade. No intuito de compreender a 

dialética presente entre sociedade civil e sociedade política, representada pelo Estado, 

utilizamos os conceitos de Marx e do filósofo marxista Gramsci. Utilizamos também 

autores como BATISTA (2010); BOBBIO (1982); CAMPONEZ (1999); COUTO 

(2015); COUTINHO (1985); GARCIA (2007); GUIMARAES s/d) KOLODY; ROSA e 

LUIZ (2011); OLIVEIRA (2006); PADILHA, (2016); PUCCI (2016); SOUZA (2010) e 

VIOLIN (2006). Destacamos conforme Gramsci a tensão sempre presente entre Estado, 

sociedade civil e educação, não existindo uma estabilidade total. Ao final do texto 

enfatizamos a importância da atuação do conselho municipal de educação que, embora 

tenha exercido um papel de legitimação do Estado tem presente na dialética a 

possibilidade libertadora. Como órgão gestor democrático os conselhos municipais de 

educação podem e devem atuar na desconstrução hegemônica, ou seja, na construção do 

contra hegemonia política e social.  

 

Palavras chave: Estado; Sociedade Civil; Educação; Hegemonia; Gestão Pública; 

Conselhos de Educação. 

 

 

ABSTRACT  

This article aims to present a reflection on the relations between the State, civil society 

and public education, in view of the educational policies and the debate on educational 

management in contemporary times. In order to understand this dialectic between civil 

society and political society, represented by the state, we use the concepts of Marx and 

Gramsci Marxist philosopher. We also use authors as BATISTA (2010); BOBBIO 
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(1982); CAMPONEZ (1999); COUTO (2015); COUTINHO (1985); GARCIA (2007); 

GUIMARAES (s / d) KOLODY; ROSA and LUIZ (2011); OLIVEIRA (2006); PADILHA, 

(2016); PUCCI (2016); SOUZA (2010) and VIOLIN (2006). Gramsci highlight as the 

ever-present tension between state, civil society and education and there is no overall 

stability. By the end of text, we emphasize the importance of the role of the municipal 

council of education; although it played a state legitimation paper is present in the 

dialectical liberating possibility. As a democratic governing body the municipal 

education councils can, and should act in the hegemonic deconstruction, ie the 

construction of counter political and social hegemony. 

 

Keywords: State; Civil Society; Education; Hegemony; Public Administration; Boards 

of Education. 

 

INTRODUÇÃO  

O presente texto tem por tema as relações entre Estado, sociedade civil e  

educação pública. Nosso objetivo é colocar uma lente sobre as políticas educacionais e 

sobre o debate da educação pública contemporânea, tendo em vista a descentralização 

do ensino e a participação da sociedade civil nos processos decisórios no âmbito do 

município.  

Sem perder de vista as tensões e disputas presentes nos processos democráticos e 

embates das relações de poder que permeiam o processo de descentralização da gestão  

educacional no Brasil, o texto apresenta uma reflexão sobre a democratização da escola 

pública, com foco nos Conselhos Municipais de Educação- CME´s como forma de 

gestão descentralizada, e que no contexto democrático, tornam-se órgãos de 

participação, mobilização e fiscalização da sociedade, além das funções que 

inicialmente lhes foram atribuídas: consultiva, normativa e deliberativa.  

As contradições e embates entre poder público e sociedade civil revelam os 

interesses na luta pela democracia e apontam algumas das contradições neste processo 

de participação social, configurando-se os CME´s como interlocutores das demandas da 

educação municipal.  

Os CME´s têm destaque e relevância nos processos de gestão educacional na 

atualidade pois inserem-se como protagonistas nos cenários da democratização da 

educação. “Os Conselhos Municipais de Educação constituem espaços de 

democratização do Estado brasileiro, na medida em que assegurem a participação da 

sociedade na formulação e implementação das políticas públicas locais” (SILVA, p. 68 

In: OLIVEIRA [et.al]. 2006).   

A fim de compreendermos a dialética presente nos embates entre poder público 

e sociedade civil fundamentamos nossa reflexão a partir das ideias de Marx, tendo como 

pano de fundo estudo e análise dos conceitos do materialismo histórico que 

caracterizam a tensão entre Estado, sociedade e escola pública. 

Para Marx é fundamental que se compreenda o caráter material da existência do 

homem pois, é a compreensão das mudanças sociais, das contradições e dos conflitos 

presentes na relação do homem com o mundo e com a sociedade que possibilitam o 

entendimento do homem e sua transformação histórico-social.  

O materialismo histórico é um método que nos possibilita a compreensão das 

mudanças que ocorrem na sociedade. “É próprio do materialismo histórico proporcionar 

uma explicação concreta das formas fundamentais das estruturas sociais humanas e das 
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condições e leis que regem suas mudanças no transcurso da história” (PADILHA, 2016, 

slide 12). Assim, objetivamos contextualizar o cenário histórico da criação dos 

conselhos municipais e da concepção de gestão democrática presentes na legislação.  

De acordo com Padilha (2016) Marx insiste no materialismo para entender a 

relação do homem com o mundo. Trata-se de compreender o caráter histórico, concreto 

e a dialética real que é produzida nos conflitos em sociedade.  

Com o intuito de aprofundamento nesta reflexão, utilizamos também os 

conceitos do filósofo marxista Gramsci. Neste artigo, o recorte escolhido para estudo é a 

sociedade política e a sociedade civil. 

Inicialmente trazemos ao texto considerações sobre Estado e sociedade civil com 

fundamentação nas ideias de Marx e Gramsci.  

Na sequência, a partir da Constituição Federal de 1988, traçamos considerações 

sobre a governança democrática e políticas públicas educacionais.   

A fim de compreendermos as tensões presentes nas relações de poder trazemos o 

conceito de hegemonia e construção da influência externa a partir de uma aceitação 

imposta exteriormente, sem reflexão crítica.  

Em seguida apresentamos alguns dados históricos sobre a criação CME´s 

destacando o papel dos conselhos municipais de educação na participação sociopolítica.  

Ao final tecemos considerações a respeito da importância do papel político dos 

CME´s a partir de uma participação crítica.  

 

ESTADO E SOCIEDADE CIVIL: considerações iniciais  

Marx  

Para Marx, os meios de produção e a relação do homem com a natureza para sua 

sobrevivência (infraestrutura) definem a superestrutura.  Inclui-se aqui todos os códigos 

da sociedade: religião, educação, direito positivado (legislação) etc. O Estado é o último 

estágio dessa superestrutura – abrange todo o resto de forma política. Essa noção de 

Estado não existia na Idade Média. No estágio atual o Estado é dominado pela 

burguesia, ou seja, pela classe dominante – que impõe uma educação que não liberta 

nem emancipa- é uma educação voltada para o mercado de trabalho, para a mão- de- 

obra. A ruptura disto pelo marxismo se dá pela violência revolucionária. 

Conforme Souza (2010, p.25- 39) Marx nos apresenta a discussão sobre a 

relação entre Estado e sociedade civil. Sua obra inaugura um novo referencial teórico. 

Sua crítica sobre a relação entre as categorias Estado e sociedade civil nos chama a 

atenção para a necessidade de uma postura crítica em relação ao jogo do poder político, 

historicidade de seu método e horizonte de emancipação social e política humana.  

Marx nos ensina que 
 
O Estado é uma esfera a favor das classes dominantes desde seus primórdios, 

nas sociedades escravistas da Antiguidade. Surgiu para proteger os interesses 

da classe dominante e controlar as revoltas dos escravos. Inicialmente havia 

apenas alguns traços essenciais do Estado moderno, como a presença de um 

corpo policial militar, de uma forma hierárquica, cobradores de impostos, 

escribas e mensageiros, em suma um corpo de funcionários públicos. 

Posteriormente novas configurações vão se aglutinando a esses traços 

essenciais. (SOUZA, 2010, p. 37). 
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Para Marx a sociedade dividida em classes burguesa e trabalhadora mostra o 

domínio que a classe burguesa, detentora dos meios de produção, exerce sobre a classe 

trabalhadora.  
 
Marx e Engels chamaram o momento econômico, da produção material, de 

estrutura. Nessa interpretação, a sociedade civil corresponde ao momento 

estrutural e foi considerada o cenário da história. Já o momento das instituições 

jurídicas, políticas sociais e culturais correspondem ao Estado, que os autores 

caracterizam como superestrutura. A partir de Marx podemos compreender, 

então, que as relações materiais de produção condicionam o papel que o Estado 

exerce sobre a vida dos indivíduos. Nestes termos, quem domina a esfera 

material de produção domina também as instancia de poder político. (SOUZA, 

2010, p. 37).  

 

Conforme a teoria marxista a análise das condições materiais nos possibilita a 

compreensão da relação dialética neste processo.  

Em Paris, no texto “Carta a Pavel V. Annenkov”, de 28 de dezembro de 1846, 

Marx destaca a importância de se compreender o desenvolvimento da humanidade a 

partir de sua historicidade, e, que isso implica na compreensão do desenvolvimento 

econômico, ou seja, compreendemos a sociedade a partir de seu desenvolvimento 

histórico e econômico. Para ele a sociedade é compreendida como sendo [...] “O 

produto da acção recíproca dos homens” [...] (MARX, 1846, p.2).  

Marx alerta que os homens não são livres para escolherem uma forma social e 

que esta tem a ver com o estado do desenvolvimento das forças produtivas, e, 

consequentemente de comércio e consumo.  

Desta forma vemos que a constituição social está vinculada ao desenvolvimento 

da produção e do consumo. O Estado político é, portanto, a expressão da sociedade civil 

sendo reconhecido como sua expressão oficial.  

Em sua crítica ao Sr. Proudhon Marx (1846) ressalta a transitoriedade e 

historicidade de todas as formas produtivas, de consumo e trocas entre os homens.   

O Sr. Proudhon, numa leitura ingênua, não vê produtos históricos, não 

compreende a origem nem o desenvolvimento das instituições sociais sendo que [...] 

“Com novas faculdades produtivas adquiridas, os homens mudam o seu modo de 

produção e, com o modo de produção, mudam todas as relações econômicas, que não 

foram senão as relações necessárias desse modo de produção”. (MARX, 1846, p.4) 

Observamos que neste sentido, Marx nos alerta para a compreensão do 

movimento histórico, a base de seu método dialético que consiste na interrogação sobre 

as bases das contradições presentes na sociedade real.  

Valendo-nos das ideias marxistas em nossa reflexão sobre as relações entre 

Estado, sociedade civil e educação, utilizamos nessa leitura o método dialético, ou seja, 

a leitura do movimento histórico e dinâmico das relações e contradições presentes no 

contexto educacional. 

Se pensarmos a educação a partir destas contradições presentes em sua 

historicidade, das mudanças que têm ocorrido no campo social, econômico educacional, 

podemos compreender algumas das razões pelas quais a educação hoje se configura tal 

como está.  

Passamos por um processo de mercantilização da educação. Como pensar a 

educação de forma democrática dentro de uma sociedade capitalista? Quais seriam 

então as funções dos conselhos municipais de educação neste contexto? Qual é, então, o 

papel social da escola na atualidade? Que tipo de cidadão formamos ou queremos 
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formar? O que dizer da qualidade da educação? Afinal, o que é qualidade na educação e 

a serviço de quem esta “qualidade” está?   

Não temos respostas para estas perguntas, cabendo para este fim uma 

investigação detalhada à luz dos ensinamentos de Marx. 

Neste artigo apenas temos a intenção de levantar questionamentos sobre as 

políticas educacionais atuais de descentralização e gestão democrática da educação.  

No Manifesto do Partido Comunista vemos em Marx e Engels que 
 
A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a 

história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e 

servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e 

oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora 

franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre, ou por transformação 

revolucionária, da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em 

luta. (MARX e ENGELS, p.1) 

  

Na história da luta de classes vemos a classe dominante prevalecendo, fazendo 

valer seus interesses. A educação, como instituição social, está a serviço da classe social 

mais abastada e a serviço do mercado. Hoje vivemos o momento da “Educação para 

Todos”, mas vemos que a educação não é a mesma para todos. Neste sentido, portanto, 

a educação se transforma em uma fôrma muito rasa de mão de obra para o trabalho, 

contribuindo para aumentar ainda mais as diferenças sociais.  

A burguesia necessita explorar para manter-se como classe hegemônica.   
 
Pela exploração do mercado mundial a burguesia imprime um caráter 

cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos 

reacionários, ela retirou à indústria sua base nacional. As velhas indústrias 

nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas 

por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as 

nações civilizadas, indústrias que não empregam mais matérias-primas 

autóctones, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e cujos 

produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do 

globo. Em lugar das antigas necessidades, satisfeitas pelos produtos nacionais, 

nascem novas necessidades, que reclamam para sua satisfação os produtos das 

regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo 

isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolvem-se 

um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. E isto se 

refere tanto à produção material como à produção intelectual. (MARX e 

ENGELS, p.13).  

 

 O crescimento industrial acarreta novas necessidades para o mercado e 

faz com que os produtos passem a ser consumidos não apenas no próprio país, mas em 

todo globo, transformando o mundo em uma aldeia global. Gera ainda mais o 

monopólio por meio do enriquecimento e concentração de poder nas mãos de uma 

minoria privilegiada.  

Seguidor do marxismo, no contexto de sua época, Gramsci analisa as relações 

presentes na sociedade, suas articulações e alianças; ou seja, analisa suas relações de 

conveniência na contradição presente na manutenção do poder.  
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Gramsci  

O filósofo marxista Gramsci amplia o entendimento de Marx. “[...]. Para ele é 

através da política que a consciência individual se coloca em contato com o mundo 

social e material. Considerando esta como atividade humana central” (KOLODY, 

ROSA e LUIZ, 2011, p 37). 

 O ponto de partida da análise de Gramsci do conceito de sociedade civil e 

de sua colocação no sistema é o pensamento de Marx na identificação da natureza da 

sociedade civil. Conforme vemos em Bobbio (1982) há algo de novo no pensamento de 

Gramsci, uma diferença, uma proximidade entre seu pensamento e a realidade 

contemporânea.  

Chamando a atenção “[...] a teoria de Gramsci introduz uma profunda inovação 

em relação a toda a tradição marxista. A sociedade civil em Gramsci, não pertence ao 

momento da estrutura, mas ao da superestrutura”. (BOBBIO, 1982, p. 32)  

Assim, conforme Bobbio (1982, p. 33) 

 
[...] tanto em Marx como em Gramsci a sociedade civil – e não mais o Estado, 

como em Hegel, representa o momento ativo e positivo do desenvolvimento 

histórico. De modo que, em Marx esse momento ativo e positivo é estrutural, 

enquanto em Gramsci é superestrutural. Em outras palavras: ambos colocam o 

acento não mais sobre o Estado, como o fazia Hegel, pondo fim à tradição jus 

naturalista, mas sobre a sociedade civil: ou seja, num certo sentido, invertem 

Hegel. (BOBBIO, 1982, p.33) 

   

Coutinho (1985, p.19) destaca que “Gramsci inovou o pensamento marxista ao 

criar uma teoria que dá definição à noção de sociedade civil e coloca como principal 

função a construção da hegemonia. Gramsci percebeu a complexidade da Itália nas 

primeiras décadas do século XX e formulou uma “teoria marxista ampliada do 

Estado”. 

De acordo com Garcia (2003, p. 69) “O bloco histórico para Gramsci divide-se 

em estrutura e superestrutura, sendo que a estrutura se refere a base material entendida 

como sendo as relações econômicas na sociedade. A superestrutura se refere às funções 

da sociedade política (Estado), sendo essas funções de dominação e coerção. Ao lado da 

sociedade política está a sociedade civil, construtora do consentimento, consenso e 

hegemonia”. 

Para Gramsci, é através do reconhecimento do passado histórico e das relações 

sociais existentes que o sujeito se torna ativo e transformador do ambiente.  
 
[...]. Tanto o passado histórico quanto as relações sociais existentes constituem 

as condições objetivas, cujo reconhecimento das condições objetivas, cujo 

reconhecimento é obra do sujeito histórico ativo, que Gramsci identifica com a 

vontade coletiva: só através do reconhecimento das condições objetivas é que o 

sujeito ativo se torna livre e se põe em condições de poder transformar a 

realidade. Além disso, no momento mesmo em que as condições materiais são 

reconhecidas, degradam-se a instrumento de uma finalidade desejada [...].  

(BOBBIO, 1982, p. 38. ) 

 

 Assim, o homem esmagado pela estrutura, torna-se passivo, mas essa 

mesma força externa transforma-se em liberdade, considerada do ponto de vista 

gramsciano da vontade coletiva, relação sujeito ativo da história.  

 Vemos em Gramsci que a escola não pode servir ao propósito de apenas 

formar mão de obra qualificada para o trabalho. Não pode e não deve ser uma educação 



51 

 

  

voltada para o mercado.  Para Gramsci a mudança social deve derivar da mudança de 

mentalidade. Acredita que a sociedade civil organizada pode se libertar da dominação 

burguesa de forma pacífica uma das principais ferramentas para isso é a educação: 

educação libertadora, democrática, emancipadora. 

Nos Cadernos do Cárcere vol. 2 (p. 32-34) Gramsci destaca a complexidade das 

práticas nas civilizações modernas e como as ciências se encaminham para as 

especialidades, criando-se assim, ao lado das escolas tradicionais, sistemas de escolas 

voltadas para desenvolvimento profissional em diferentes níveis.  

Esta divisão entre escola clássica e profissional, divide a educação em duas 

finalidades: a escola clássica destinada aos intelectuais, à classe dominante e as escolas 

profissionalizantes destinada à classe dos trabalhadores, ou seja, a classe dominada.  

Para Gramsci a crise atual acaba com este tipo de escola que vai se reconfigurar 

em uma escola única.  
 
[...] A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: 

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de 

modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de 

trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas 

experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas 

especializadas ou ao trabalho produtivo (CADERNOS DO CÁRCERE 

Gramsci. 33-34)  

 
Gramsci aponta que os órgãos deliberativos tendem a uma divisão técnico-

cultural e uma nova estrutura, um corpo burocrático de carreira que acaba por controlar 

os regimes democráticos.  

A seguir, tratamos da governança democrática, que tem tido destaque a partir 

dos anos 1980 no Brasil, após o período de repressão militar com o golpe de 1964, no 

período de 1964-1985.  

 

GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA  

A partir da Constituição Federal de 1988, a descentralização político-

administrativa, traz a participação social na gestão da educação pública. As políticas 

sociais ganham destaque e o novo federalismo caracteriza-se pela gestão democrática 

estabelecendo mecanismos de governança com participação social, contrapondo-se ao 

caráter autoritário e centralizador do regime burocrático-militar.  

A redefinição das formas de atuação do Estado tem como pano de fundo os 

papeis do Estado e da sociedade civil, configurando uma nova concepção nos espaços 

de participação   social.  

Ao tratar dos papeis do Estado e formas de atuação, Camponez (1999, p. 32) nos 

explica que “Diferentes redes de relações são geradas pelas ações coletivas, o que 

denota uma sociedade civil renovada. Como exemplo pode-se citar a Campanha da 

Ação e Cidadania contra a Fome e a Miséria, liderada pelo sociólogo Herbert de Souza 

(o Betinho) lançada em 1993”. Mais adiante nos alerta sobre o surgimento e 

crescimento das organizações não-governamentais – ONGs, e das políticas de parcerias 

implementadas na esfera municipal.  

Assim, as mudanças no contexto atual, revelam uma articulação e também 

tensões presentes entre Estado, sociedade civil e educação. Neste sentido, nos remetem 

ao papel dos conselhos gestores, especialmente aos conselhos municipais de educação e 
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seu papel na gestão e implementação das políticas públicas no âmbito da educação 

municipal.  

Questões como gestão, participação, autonomia, descentralização, processos 

decisórios, colegiados, compartilhamento de poder, qualidade da educação, legislação 

educacional, políticas públicas, ganham destaque neste cenário contrapondo-se aos 

interesses das classes dominantes, ao autoritarismo e a centralidade da gestão das 

políticas públicas.   

No contexto da prática, os conselhos municipais de educação, muitas vezes têm-

se configurado como órgãos legitimadores das políticas centrais não garantindo o 

fortalecimento do poder local.  

Em nossa experiência como conselheira temos presenciado ausências e falta de 

questionamentos nas reuniões gestoras do CME em município da Região Metropolitana 

de Campinas RMC. Com o objetivo de romper com a realidade e transformar as 

relações de poder afirmamos a importância do fortalecimento da gestão participativa. O 

movimento da gestão democrática traz em sim uma possibilidade libertadora e 

emancipatória por meio da vontade coletiva.  

Conforme aprendemos em Guimarães (FUNDAJ GT: Estado e Política 

Educacional n.5) a governança democrática diz respeito a uma nova concepção de 

governança associada às mudanças nas formas de gestão das políticas públicas.  Nesta 

perspectiva a ideia de governança associa-se a um novo modo de interação entre 

governo, mercado e sociedade civil. Para o autor, deve-se ampliar a participação social 

nos processos decisórios, além de promover a cooperação e coordenação das ações 

públicas. “Os conselhos gestores são espaços de interlocução entre Estado e sociedade 

civil e mercado, sendo, muitas vezes, a um só tempo, fórum de debates, instância 

consultiva, deliberativa e de gestão das políticas públicas”. (GUIMARÃES, p.2).  

Ressaltamos conforme Batista (2010) que os conselhos de educação possuem 

história própria na construção da autonomia e fortalecimento da gestão no âmbito do 

município.  

Tendo tido oportunidade de participar de diversos conselhos no âmbito do 

município, vemos em nossa experiência um desconhecimento da legislação e das 

políticas públicas voltadas para a educação brasileira o que talvez explique a 

passividade e falta de questionamentos de conselheiros tanto no que diz respeito a 

gestão administrativa, quanto financeira e pedagógica.  

Ao lado da falta de formação técnica impedidora da efetiva participação de 

conselheiros, apontamos também, uma falta de formação política voltada para a 

passividade e submissão aos mandos dos órgãos centrais e um desconhecimento ou, um 

conhecimento superficial das políticas públicas educacionais brasileiras.  

Para atender às exigências do capital, as políticas neoliberais de descentralização 

da gestão do sistema educacional público vêm acompanhadas de uma 

desresponsabilização do Estado na manutenção e execução das políticas públicas 

educacionais que dita, regulamenta e avalia a educação de acordo com interesses 

econômicos e políticos da classe hegemônica.  

Entendemos que é por meio dos conselhos municipais de educação e da efetiva 

participação política que podemos vislumbrar a possibilidade de uma sociedade mais 

democrática.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇAO 

 O processo de democratização traz em seu bojo a descentralização das políticas 

públicas 
 
A nova tessitura institucional plasmada durante a Constituinte de 1988 traz no 

seu bojo a descentralização político-administrativa e a noção de participação 

social na gestão das políticas públicas. O novo federalismo emerso desse 

processo caracteriza-se pela descentralização das políticas sociais e pelo 

estabelecimento de mecanismos que possibilitam a participação social na 

gestão municipal abrindo a possibilidade do estabelecimento de mecanismos de 

governança das cidades. (GUIMARÃES, FUNDAJ GT: Estado e Política 

Educacional n.5) 

 

Resultado do autoritarismo e centralidade na administração pública, a 

descontinuidade das políticas públicas em educação nos revelam uma fragmentação e 

rupturas nos processos políticos e impactos no sistema educacional. Conforme Couto 

(2015), é fundamental a análise da maneira como o fenômeno da descontinuidade das 

políticas educacionais se manifesta, investigando suas causas e consequências.  

Ainda que de forma tímida, os conselhos municipais de educação inserem-se 

como órgãos gestores com participação da sociedade civil nos processos decisórios das 

políticas educacionais no âmbito do município.  

Neste artigo, conforme já apontado, nosso recorte refere-se aos conselhos 

municipais como órgãos gestores das políticas educacionais no âmbito dos municípios 

nos processos de descentralização da educação a partir da Constituição Federal de 1988, 

da Lei de Diretrizes e legislação vigente.  

Sabemos que a educação não é neutra e nem desinteressada. A hegemonia da 

classe dominante sobre as demais é reforçada e tem sido consolidada por meio de uma 

educação reprodutivista da ideologia dominante.  

Gramsci destaca o papel da sociedade civil na construção da hegemonia.  

Para Coutinho (1985, p. 59-63) Gramsci ampliou o conceito marxista de Estado: 

ao lado da sociedade política representada pelo Estado está a sociedade civil. As 

funções da sociedade política mais as funções da sociedade civil resultam na construção 

da hegemonia. Assim, os mecanismos de ditadura, coerção e dominação vão sendo 

reconfigurados pela hegemonia, consenso e direção.  

Garcia (2007, p. 71) nos alerta que “A direção hegemônica difere da dominação 

não apenas pelo uso da força, mas também pelos resultados que traz. Enquanto a 

dominação impõe as condições que a sociedade deverá seguir, a direção busca a 

concordância e isto não é conseguido de maneira completa e homogênea”. O que 

chamou a atenção de Gramsci observando o fascismo italiano foi o convencimento das 

massas. O convencimento da classe dominante sobre as classes dominadas se dava por 

meio dos “aparelhos privados de ideologia” representados principalmente pelas escolas 

e igrejas, que operam no âmbito da sociedade civil, portanto, fora do âmbito da 

sociedade política.  

Assim, o convencimento, no âmbito da sociedade civil se dá por meio da 

hegemonia ao invés do uso da coerção e força.  

Garcia (2003, p. 73) destaca que  
 
A direção hegemônica pressupõe mecanismos mais complexos que a 

dominação. Gramsci alerta que “parte da massa” dirige o “todo” e que a parte 

dirigente é ainda subalterna a um grupo com maior poder de direção. Portanto, 

a direção não se dá diretamente, mas indiretamente e abre espaços para os 
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aparelhos privados de hegemonia, que não estão necessariamente ligados aos 

mais altos escalões das classes dirigentes. A direção é feita em escala, 

obedecendo a uma hierarquia. Gramsci faz uma distinção dentro da “massa”, 

compreendendo-a não como uniforme, e estanque, mas heterogênea e em 

constante transformação. (GARCIA, 2007, p.73)  

 

Desta forma, destacamos conforme Gramsci a tensão sempre presente entre 

estado, sociedade civil e educação, não existindo uma estabilidade total. A fim de 

ilustrarmos esta tensão, também destacamos que a hegemonia é disputada em diferentes 

âmbitos da vida social, sendo os conselhos municipais de educação também um espaço 

de disputa hegemônica.  

 

HEGEMONIA  

De acordo com Garcia (2003, p. 73) “ Compreender a disputa hegemônica na 

sociedade significa colocar o indivíduo em constante luta com os valores e princípios 

sociais. Não é fácil se opor aos valores hegemônicos, mesmo quando deles se tem 

consciência”. 

Para Gramsci a tomada de consciência implica deixar de lado a concepção de 

mundo pré-estabelecida e conservadora imposta de forma exterior de maneira mecânica 

por meio da elaboração crítica e superação do senso comum em busca da 

“autoconsciência”.  

Garcia (2003, p. 74) destaca que Gramsci ao pensar sobre a consciência crítica  
 
Faz uma ligação com a filosofia, ao afirmar que todos os seres humanos são 

“filósofos” uma vez que pensam sobre si mesmos, embora reconheça a 

distinção entre   o filósofo “simplório” e os “profissionais” ou “técnicos”. Ao 

pensar sobre a própria existência o ser humano pode utilizar-se apenas das 

concepções de mundo pré-existentes em seu meio social, fazendo parte da 

massa acrítica. O senso comum para Gramsci é a concepção de mundo 

enraizada na sociedade e a filosofia é a “crítica da superação” desta concepção 

e equivale ao “bom senso”. A tomada de consciência racional que superasse o 

senso comum levaria à criação do bom senso. Gramsci entende que ao perceber 

que faz parte de uma força hegemônica, o indivíduo dá o primeiro passo em 

busca da “autoconsciência. (GARCIA, 2007, p.74). 

 

Considerando que esse movimento não é estático é nesse contexto dialético em 

que se travam as lutas de forças, podemos dizer que os instrumentos hegemônicos 

trazem em si a possibilidade de superação, ou seja a contra hegemonia. A hegemonia 

não é exclusiva de partidos políticos e nem de governos: é disputada nas classes sociais.  

Gramsci ilustra muito bem a questão das disputas na própria educação. Para a 

superação deste problema propõe a escola unitária. Para ele a escola deve passar por 

uma transformação em sua organização. Deve propiciar uma educação humanizadora, 

voltada para o exercício real e concreto da cidadania.  

Aqui ressaltamos a importância dos conselhos municipais de educação como 

meio de superação, ou seja, um tipo de colegiado que atue efetivamente de forma 

crítica, voltado para a educação de qualidade para todos e não como privilégio de 

poucos.  
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O PAPEL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA 

PARTICIPAÇÃO SOCIOPOLÍTICA 

 

  A ideia dos conselhos não é tão recente. Segundo Oliveira [et al] (2006) 

há registros de colegiados em diferentes províncias brasileiras sendo que em São Paulo 

em, 1871 há registros do Conselho de Instrução. “Após a Proclamação da República, no 

Estado de São Paulo foi criado, em 1892, o Conselho Superior de Instrução Pública 

composto por 8 membros, dos quais dois representavam as municipalidades” 

(OLIVEIRA, 2006, p.10).  

Embora este conselho tenha tido vida curta, a seguir vieram outros: Conselho 

Nacional de Educação (1931), Conselho Federal de Educação, criado pela Lei 4024/61, 

que também previa os conselhos estaduais de educação. A criação dos conselhos 

nacional e estadual abriram as portas para a criação dos conselhos municipais e 

conselhos regionais.de educação.  
 

Nos anos 80, no Estado de São Paulo, estava em funcionamento o Conselho 

Municipal de Educação da capital, registrando-se estudos para implantação dos 

Conselhos Regionais de Educação. A partir de 1989, em decorrência do 

Programa de Municipalização Oficial que previa a criação de Comissões 

Municipais de Educação na localidade que participassem deste convênio, 

recomendava-se que as Comissões fossem compostas por 10 a 13 membros, 

havendo registros de experiências variadas tanto na composição quanto na 

duração das mesmas. (OLIVEIRA, [et al.], 2006, p.11). 

 

 A criação dos conselhos municipais e regionais de educação está prevista na 

Constituição Federal de 1988, que remete para leis complementares nos âmbitos 

estaduais e municipais. Conforme Oliveira [et al.] (2006, p. 13)  
 

Ao estudarmos a questão dos colegiados nos municípios, não podemos 

esquecer que de fenômenos que apesar do tempo podem, podem ainda estar 

presentes e dificultar o funcionamento dos mesmos: tratando-se do clientelismo 

e do mandonismo. [...]. (OLIVEIRA, et. al. P.13)  

  

A criação dos conselhos municipais como órgãos gestores da educação e 

políticas públicas municipais  

[...] têm fundamento no princípio da gestão democrática do ensino público, 

constituindo-se instrumentos de uma pedagogia política, na medida em que 

oportunizam o aprendizado da participação democrática. Isto também 

acontece no Conselho de Classe- em que os alunos e professores exercem a 

cidadania – e no Conselho Escolar- no qual a comunidade escolar constrói e 

acompanha a implementação da proposta pedagógica da escola. Nesta 

perspectiva, o Conselho de Educação deve ser uma instancia de mediação 

entre a sociedade e o poder público, espaço no qual devem acontecer a 

articulação e a negociação de demandas sociais pela garantia do direito à 

educação escolar de qualidade. 
18

(BRASIL, MEC Caderno1, 2009.)  

Para serem órgãos gestores de fato, os CME´s devem superar a visão de uma 

educação pública conservadora, bem como a concepção de administração burocrática 

                                                           
18

 Foram mantidos os grifos do texto original  
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reprodutora do poder da classe hegemônica em busca de uma educação inovadora e 

transformadora que atenda de fato as necessidades sociais da educação. Sendo a 

burocratização  

  
Um problema enfrentado pelos CMEs é que eles exercem muitas atribuições de 

natureza técnico-pedagógica, como por exemplo: aprovar estatutos e 

regimentos; promover sindicâncias; credenciar escolas; elaborar normas 

educacionais complementares, autorizar cursos; séries ou ciclos (BALZANO e 

ZANCHET, 2003). Excetuando-se as atividades normativas, as demais são de 

natureza técnico-burocráticas. Atividades rotineiras e que poderiam ser 

realizadas pela própria Secretaria Municipal de Educação, que, inclusive, 

dispõe (ou ao menos deveria dispor) de melhor infra-estrutura de pessoal 

técnico-administrativo especializado, para atender à rede de escolas do 

Município. A incumbência dessas atribuições técnico-burocráticas contribui 

para configurar os CME´s como instancias cartoriais e burocráticas. 

(GUIMARAES, FUNDAJ, GT Estado e Política Educacional, n. 05).  

  

Tendo em vista a participação social e política nos contextos democráticos e 

gestor da educação pública nosso pressuposto é que a efetiva participação implica em 

poder, sendo que, “Participar é ter poder de definir os fins e os meios de uma prática 

social” (Caderno 1, 2009) sendo, portanto, oposição à postura submissa.  

Assim,  
Participação, portanto, é a aprendizagem do poder em todos os momentos e 

lugares em que se esteja vivendo e atuando. É fundamentalmente uma 

postura que se opõe à submissão em todos os âmbitos, tanto na família quanto 

nos partidos políticos. Diferenciamos, assim, participação com a simples fala 

ou presença em reuniões, consultas e planejamentos comunitários, ou em 

votações em assembleias. Todas essas situações e comportamentos podem se 

tornar oportunidades de participação se forem instrumentos de aprendizagem 

do exercício do poder. Por outro lado, tais atitudes negam a participação 

quando são realizadas sob o comando de dirigentes autoritários, numa 

tentativa, por vezes muito sofisticada, de dar a impressão de que há 

participação. (BRASIL MEC Caderno 1, 2009).  

Com estes apontamentos ressaltamos a importância dos CME´s avançarem em 

direção a uma governança democrática com vistas à ampliação da participação crítica 

em busca da superação de uma visão mecanicista imposta de forma exterior.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto teve por objetivo colocar uma lente sobre as políticas educacionais e 

sobre o debate da educação pública contemporânea trazendo para a reflexão elementos 

da descentralização da gestão educacional, da participação social nos processos 

decisórios e, do CME como órgão gestor e instrumento democrático.  Fundamentado a 

partir das ideias de Marx e de Gramsci estabelecemos uma reflexão sobre as tensões 

presentes nas relações entre Estado, sociedade civil e educação.  

O escritor João Ubaldo (1988) nos ensina que o poder se reveste de grande 

complexidade e muitas vezes não nos é aparente à primeira vista e que devemos 

procurar elementos que ter poder tem a ver com mandar, decidir e submissão.  
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A partir do estudo realizado e de nossa experiência como conselheira municipal 

de educação apontamos conforme Gramsci que na luta de forças, não existe uma 

estabilidade total. 

Ao estudarmos o CME e as tensões nas relações entre sociedade política, 

sociedade civil e educação vemos que embora funcione muitas vezes como forma de 

legitimar a passividade e reforçar a estrutura burocrática, o consenso e a hegemonia, o 

movimento da gestão democrática, traz em si uma possibilidade libertadora e 

emancipatória por meio da vontade coletiva.   

Vemos em Gramsci (2000) que a sociedade civil organizada defende seus 

interesses disputando a hegemonia.  

Os CME´s são órgãos de participação e prática democrática. Esta prática está 

permeada de contradições e disputa de interesses e poder.  

Neste sentido, acreditamos na possibilidade de mudanças, não por meio das 

disputas armadas, mas por meio de uma emancipação política, contrária à passividade e 

à consolidação da estrutura burocrática que legitima o favorecimento da classe 

hegemônica; e que por meio da vontade coletiva seja transformadora e libertadora.  

Este estudo aponta desta forma para a importância do CME como órgão gestor 

com papel de garantir por meio de uma atuação crítica uma possibilidade de 

questionamento e libertação dos contextos hegemônicos de imposição e convencimento, 

devendo atuar na desconstrução hegemônica, ou seja, na construção da contra 

hegemonia política e social.  
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RESUMO 

Este artigo aborda a importância do estágio supervisionado no ensino superior com 

ênfase no curso de pedagogia, considerando que uma das principais queixas, por parte 

dos alunos, reside no distanciamento existente entre os conhecimentos teóricos 

adquiridos nos cursos de formação e a realidade da sala de aula. A fundamentação 

destacou considerações advindas dos estudos de Barreiro e Gebran (2006), Pimenta e 

Lima (2012), Silva (2014) sobre as contribuições do estágio supervisionado para a 

formação profissional. Tivemos por objetivo relatar e analisar aspectos do cotidiano do 

processo de alfabetização segundo  vivencia de aluna do curso de pedagogia durante a 

realização do estágio supervisionado. Os resultados evidenciam a necessidade e a 

importância da realização do estágio visando uma melhor articulação entre a teoria e a 

prática o que contribui significativamente para a formação do pedagogo. 

 

Palavras-Chave: Alfabetização; Estágio supervisionado; Formação docente; Prática 

profissional. 

  

 

 

ABSTRACT 

This article discusses the importance of the supervised internship in higher education 

with emphasis in the pedagogy course, considering that one of the main complaints on 

the part of the students resides in the distance between the theoretical knowledge 

acquired in the training courses and the reality of the classroom . The reasoning 

emphasized the considerations coming from the studies of Barreiro and Gebran (2006), 

Pimenta and Lima (2012), Silva (2014) on the contributions of the supervised internship 

to the professional formation. We aimed to report and analyze aspects of the daily life 

of the literacy process according to the experience of the student of the course of 

pedagogy during the supervised stage. The results show the necessity and importance of 

the accomplishment of the stage aiming at a better articulation between theory and 

practice which contributes significantly to the formation of the pedagogue. 

 

Keywords: Literacy; Supervised internship; Teacher training; Professional practice. 
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Introdução 

 

Os cursos de formação docente possuem a necessidade e a obrigatoriedade de 

que os alunos, futuros docentes, entrem em contato com o campo de trabalho desde os 

anos iniciais. Para isso os estudantes realizam estágios em diversas áreas de 

conhecimento.  

Uma das principais finalidades do estágio está na importância de se constituir 

em um eixo articulador dos conhecimentos teóricos, adquiridos no ensino superior, com 

a prática, neste caso, o estágio desenvolvido em sala de aula pelo professor. Desta 

forma, o aluno estagiário, deverá relacionar teoria e prática ampliando-as a partir de 

suas reflexões sobre a nossa realidade educacional.   

Para isso os docentes responsáveis pelas disciplinas que possuem estágios 

devem segundo Silva (2014) se organizar para que realmente orientem, acompanhem, 

analisem, problematizem a vivencia do aluno no campo de estágio.   

Com isso, o  estágio se constituirá  em uma das possibilidades mais 

significativas para que o aluno vivencie a prática da teoria estudada em sala de aula. 

Essa experiência tem se constituído em um diferencial altamente significativo para que 

o aluno interaja com a sua futura profissão além de consolidar a opção pela profissão 

escolhida.  

Ampliando essas ideias segundo Barreiro e Gebran (2006, p.20) o estágio “[...] 

pode se constituir no lócus de reflexão e formação da identidade ao propiciar embates 

no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, desenvolvidas numa perspectiva 

reflexiva e critica [...]”. Nesse sentido, as autoras atentam para a importância da reflexão 

e da análise critica no desenvolvimento do estágio, entretanto, para que isso ocorra, 

torna-se fundamental a orientação do docente que acompanha o desenvolvimento do 

estágio ao incentivar o aluno para a realização dessas ações.  

Ao abordar a importância do estágio considerando uma postura reflexiva 

envolvendo a relação teoria e prática Pimenta e Lima (2012, p. 34) destacam a 

importância do “[...] desenvolvimento do estágio com uma atitude investigativa, que 

envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da 

sociedade.”   

Com isso enfatizamos que ações como essas tendem a contribuir com as tão 

desejadas e necessárias melhorias educacionais, pois o ato de investigar, de refletir 

sobre e de intervir pode desencadear atuações profissionais mais amplas e significativas 

que verdadeiramente considerem a realidade educacional.  

  

O Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia 

 

Os cursos de formação docente possuem como uma das principais queixas, por 

parte dos alunos, o distanciamento existente entre os conhecimentos teóricos adquiridos 

nos cursos de formação e a realidade da sala de aula. Com o objetivo de minimizar o 

distanciamento da teoria e da prática, os estágios supervisionados nos cursos de 

formação docente, dentre eles no de pedagogia, ganham uma importância 

incomensurável, pois esses futuros docentes também serão professores alfabetizadores. 

Ou seja, a responsabilidade pela formação escolar inicial será desses futuros 

profissionais. 

As diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério da educação básica por meio do art.5º destaca a importância 

“da articulação entre teoria e prática e a exigência de que se leve em conta a realidade 
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dos ambientes das instituições educativas da educação básica e da profissão” 

(MEC/CNE/CP – parecer nº 02/2015). 

Desta forma, o fazer pedagógico, a rotina da sala de aula, a relação entre o 

professor e o aluno e entre os alunos ficam evidentes quando se investe no estágio 

supervisionado.  

Ao se referir sobre a importância do estágio supervisionado e destacar a sua 

relação com o ensino superior e, em especial com o curso de pedagogia, Silva (2014, p. 

10) afirma que: “Os cursos superiores além de buscar a formação de cidadãos com 

competência para intervir no espaço social pretende preparar os alunos para o mercado 

de trabalho.” 

Dentre os vários estudiosos sobre a formação docente, destacamos as 

contribuições de Gomes (2011), Oliveira (2011), Pimenta e Lima (2012), Silva (2014) 

que enfocam a importância do estágio supervisionado nos cursos de formação docente 

para que o futuro profissional possa vivenciar experiências altamente significativas. 

Essa vivencia advinda do estágio se constituirá em importante diferencial na formação 

do professor. 

Diante disto temos por objetivo apresentar algumas considerações sobre o 

estágio bem como, as contribuições advindas do estágio supervisionado de 

alfabetização, segundo vivencia de aluna do curso de pedagogia das Faculdades 

Network. 

 

Situando a Proposta de Trabalho 

 

 Esse trabalho consiste em um relato de estágio desenvolvido por uma 

aluna, durante o curso de pedagogia das Faculdades Network, situada na cidade de 

Nova Odessa – SP. Esse relato é uma das exigências da disciplina fundamentos e 

metodologia da alfabetização, portanto articula-se diretamente aos aspectos teóricos 

estudados na referida disciplina que se associam a prática na medida em que o aluno 

realiza o estágio supervisionado acompanhando a rotina da prática do pedagogo durante 

o processo de alfabetização.  

 Assim estaremos relatando e analisando a prática do pedagogo 

alfabetizador durante o desenvolvimento de temas, conhecimentos e procedimentos, 

comumente trabalhados no processo da alfabetização de vinte e dois alunos do 2º ano do 

ciclo I do ensino fundamental de uma escola publica municipal da cidade de Nova 

Odessa - SP.  

Essa escola, segundo o projeto pedagógico institucional, atende alunos 

provenientes da classe média baixa tendo o seu funcionamento no período matutino e 

vespertino contando com vinte e sete professores e quatrocentos e dez alunos.  

 No projeto pedagógico da escola consta que a mesma segue uma 

proposta sóciointeracionista, pois considera que a prática pedagógica deverá favorecer a 

construção significativa do conhecimento considerando a realidade. Para isto, o 

professor deverá ser um mediador do processo de ensino e aprendizagem por meio da 

proposição de situações desafiadoras que levem a reflexão e a análise da realidade. 

A proposta de trabalho do 2º ano do ciclo I do ensino fundamental da instituição 

escolar em questão, segundo o projeto pedagógico da escola, está de acordo com os 

parâmetros curriculares nacionais (Brasil, 1997), pois enfatiza a importância do 

desenvolvimento da capacidade de uso da linguagem oral e escrita em situações 

múltiplas visando ampliar a compreensão, a interpretação e a análise dos diversos textos 
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existentes na sociedade, respeitando assim as variedades linguísticas e considerando a 

leitura como fonte de informação e ampliação de conhecimento.  

Assim ao desenvolver a capacidade crítica e as habilidades de produção 

espontânea, o estudante deverá avançar em suas hipóteses sobre a leitura e a escrita, 

entendendo-as  para além dos seus diferentes usos culturais. Isso irá contribuir para que 

o mesmo relate, analise, compare, pesquise, dentre outras competências, visando 

apropriar-se dos requisitos básicos tendo por objetivo a continuidade de estudos.  

Antes de se iniciar as observações no estágio de alfabetização, cada aluno do 

curso de pedagogia recebeu orientações, em sala de aula e também por meio de um 

roteiro. Dentre outras questões, do roteiro destacamos neste artigo as referentes a: 

conteúdos trabalhados pela pedagoga, metodologia de ensino, recursos didáticos, 

proposta de avaliação e relacionamentos interpessoais.  

O estágio proposto foi de vinte horas para a observação da prática docente em 

alfabetização. Dessa forma, as observações ocorreram de maneira participativa na sala 

de 2º ano de uma escola pública municipal de ensino fundamental. Segundo Minayo 

(2014), a observação participativa incide na inserção do pesquisador junto aos 

participantes da pesquisa para que possa vivenciar o cotidiano e interagir com os 

envolvidos.  

Diante disto, partimos do pressuposto de que este se constitui em um 

procedimento apropriado para o desenvolvimento do estágio supervisionado que teve 

por objetivo conhecer e analisar a realidade do processo de alfabetização em instituição 

de ensino formal, um dos possíveis locais de atuação do futuro pedagogo. 

 

Desenvolvimento do Estágio Supervisionado 

 

 O estágio foi realizado em uma escola pública por meio de dez encontros, 

ocorridos em uma sala de 2º ano do ensino fundamental com total de vinte e dois alunos 

matriculados e frequentes. A professora da sala relatou que se trata de uma classe 

heterogênea  pois os educandos se encontram em  diferentes estágios de 

desenvolvimento do conhecimento especialmente no que se refere ao processo de 

alfabetização. Essa afirmação se justifica em função da existência de alunos pré-

silábicos, silábicos, silábicos-alfabéticos e alfabéticos além dos educandos possuírem 

diferentes realidades socioeducacionais. Esta sala também é composta por um aluno de 

inclusão com diagnóstico de síndrome de Down.  

 A seguir relataremos o desenvolvimento do estágio considerando os dez 

encontros tendo como referencial os conteúdos trabalhados pela pedagoga,  os recursos 

didáticos, a proposta de avaliação e os relacionamentos interpessoais.  

 No primeiro encontro a professora iniciou as atividades do dia 

escrevendo na lousa, com a ajuda verbal dos alunos, o cabeçalho contendo o nome da 

escola e a data. Ela também solicitou que cada aluno escrevesse seu próprio nome 

completo no caderno e incluísse uma frase com a mensagem do dia.  

A professora escreveu na lousa um  roteiro das atividades que seriam 

desenvolvidas durante o período da aula. A seguir ela traduziu os símbolos, ou seja, as 

palavras escritas. Quando julgou que os alunos haviam compreendido solicitou que os 

mesmos registrassem as informações contidas no roteiro em seus cadernos e já foi se 

preparando para iniciar outra atividade.  

Enquanto os alunos copiavam o cabeçalho e o roteiro da aula a  professora 

distribuiu uma folha para todos, contendo um texto que enfocava o tema corrida. Assim 

que a maioria dos alunos terminou a cópia da lousa ela iniciou a leitura do texto em voz 
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alta solicitando para que cada um dos alunos acompanhasse a sequencia da leitura das 

palavras com o dedo. Quanto aos alunos que não haviam terminado de copiar, a 

professora solicitou que eles interrompessem a atividade e também acompanhassem a 

leitura. 

A professora iniciou a leitura pelo título atentando para a importância dos pontos 

e vírgulas presentes no texto. Para isso, ela utilizou uma forte entonação da voz. Ao 

final da leitura do texto ela explicou a finalidade dos sinais de pontuação destacando 

que eles se constituem em um recurso facilitador para melhor entendimento do texto. 

Para comprovar isso, ela realizou novamente a leitura do texto desconsiderando a 

pontuação e  questionando os alunos se o entendimento da leitura ficou mais fácil ou 

mais difícil. As crianças imediatamente interagiram respondendo que: “ficou muito 

ruim”, “não dá para entender direito”, (...).    

Para finalizar essa atividade a professora realizou a releitura do texto propondo 

uma leitura coletiva destacando a pontuação e as palavras mais elaboradas.   

Na sequencia a professora solicitou que os alunos realizassem exercícios de 

localização e escrita das palavras com “r” e “rr". Para isso ela leu e explicou como 

deveriam ser realizados os exercícios. Os alunos deveriam localizar no texto as palavras, 

pintá-las e  escrevê-las no caderno. Quando percebeu que a maioria dos alunos havia 

terminado a atividade a professora escreveu a lista de palavras com “r” e “rr" na lousa 

para que eles pudessem realizar uma espécie de autocorreção.  

Para finalizar a professora solicitou que os alunos pintassem a ilustração que 

estava acompanhando o texto. 

A professora propôs atividades para serem realizadas em casa. Para isso ela 

entregou para cada aluno uma folha com três opções de ilustração. A seguir explicou 

que cada aluno deveria escolher uma ilustração, observá-la atentamente e escrever uma 

história considerando a ilustração. Essa história deveria ser entregue no dia seguinte.  

No segundo encontro, a professora iniciou a aula explicando que iria começar 

uma nova “lição” utilizando um outro tipo de letra chamada de letra cursiva. Ela 

explicou que muitos textos são escritos com esse tipo de letra e que os alunos iriam 

precisar saber ler um texto com esse tipo de escrita.  Ela também enfatizou que os 

alunos deveriam escrever com esse tipo de letra tanto no caderno como no livro 

didático.  

A professora iniciou a atividade propondo a cópia do cabeçalho da lousa escrito 

em letra cursiva. Explicou que iria começar com um treinamento de escrita para que os 

alunos pudessem “acostumar à mão com o movimento das letras”. Ao escrever no 

cabeçalho o nome da cidade, a professora indagou aos alunos porque se escrevia com 

letra maiúscula. Uma das crianças logo respondeu que era um nome e que nomes se 

escrevem com letras maiúsculas. 

A professora assentiu e aproveitou para explicar para turma, que se tratava de 

um nome próprio e que assim como todos os nomes próprios aquele também se iniciava 

com letra maiúscula.  Para que as crianças pudessem perceber a diferença entre os tipos 

de letras, a professora escreveu o cabeçalho em letra bastão e em letra cursiva.  

A seguir a professora solicitou que os alunos localizassem no livro didático um 

texto que fazia referencia a um cachorro medroso e realizassem a cópia do texto. Após a 

cópia os alunos deveriam realizar a atividade proposta no livro que consistia em 

completar palavras. As palavras estavam soltas e o aluno deveria localizar a palavra 

adequada para que a frase tivesse significado considerando o texto anteriormente 

copiado.  
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Para finalizar a professora escreveu as frases na lousa com as palavras corretas e 

solicitou que os alunos verificassem se tinham realizado a atividade corretamente.  

No terceiro encontro, a professora iniciou as atividades do dia escrevendo na 

lousa, em letra cursiva, com a ajuda verbal dos alunos o cabeçalho com o nome da 

escola e a data. Ela solicitou que cada aluno escrevesse no caderno o seu nome 

completo logo abaixo do cabeçalho.  

A seguir a professora fez um cronograma de trabalho com as atividades que 

seriam realizadas no dia e solicitou que os alunos copiassem. Toda a escrita da 

professora foi em letra cursiva.  

A professora escreveu na lousa dois pequenos textos contendo várias palavras 

com a letra “x”. Na escrita ela utilizou letra bastão e letra cursiva e também misturou 

palavras escritas em letra maiúscula e palavras escritas em letra minúscula. A atividade 

com o primeiro texto consistiu na leitura, realizada pela professora em voz alta, em 

seguida na leitura conjunta entre a professora e os alunos e para finalizar na releitura 

coletiva realizada somente pelos alunos.   

A atividade com o segundo texto consistiu na realização de cópia da lousa com 

nova explicação da professora sobre a utilização da letra “x” no inicio e no meio das 

palavras. Com isso a professora encerrou a aula.  

No quarto encontro a professora iniciou as atividades do dia escrevendo na 

lousa, com a ajuda verbal dos alunos, o cabeçalho com o nome da escola, a data e como 

nos dias anteriores solicitou que eles escrevessem o próprio nome e incluiu no 

cabeçalho uma frase com uma mensagem para o dia. 

A seguir a professora fez em letra cursiva um cronograma de trabalho com as 

atividades que seriam realizadas no dia, para que os alunos anotassem. A seguir ela 

solicitou que os alunos pegassem o texto da aula anterior que enfocava a utilização da 

letra “x” e fez alguns questionamentos orais sobre o texto visando a compreensão do 

mesmo.  

A professora questionou se os alunos gostaram do final do texto estudado 

indagando o que aconteceria depois. Alguns alunos propuseram  outros finais, alguns 

ficam quietos até que um aluno se destacou por afirmar que o final terminaria em briga 

e alguém iria apanhar.  Nesse momento a professora interveio e  explicou que bater não 

seria a solução para resolver problemas e que todo problema deveria ser conversado 

para que sempre se tentasse a busca de soluções de maneira conjunta.  

Em continuidade ao estudo do texto, a professora escreveu algumas perguntas na 

lousa visando ampliar o entendimento do mesmo. Após a maioria dos alunos 

terminarem a atividade ela realizou a correção escrevendo as respostas na lousa.  

A seguir a professora propôs uma atividade diversificada onde enquanto um 

grupo de alunos realizava uma produção individual de texto, tendo como referencial 

algumas imagens, outro grupo de alunos preparava-se para a realização individual da 

leitura de palavras. Existia ainda um terceiro grupo que ficou com a estagiária para a 

realização de atividades com o alfabeto móvel.  

A professora começou a chamar aluno por aluno junto a sua mesa para a 

realização da leitura. Para isso, os alunos inicialmente deveriam apontar as palavras que 

estavam lendo e depois poderiam ler direcionando somente os olhos.  

Após a conclusão da leitura individual a professora solicitou a entrega da 

produção textual. Alguns alunos aparentemente realizaram um texto bem estruturado 

contendo título e três ou quatro parágrafos, entretanto outros alunos escreveram apenas 

uma única linha.  



66 

 

  

Os alunos que ficaram com a estagiária se organizaram em um canto da sala e 

realizaram atividades referentes a formação de palavras com letras móveis. Conforme 

orientação da professora, a criança formava a palavra com a ajuda da estagiária, a seguir 

repetia a palavra várias vezes e depois a registrava no caderno.   

Para finalizar a aula a professora solicitou que os alunos que não haviam 

entregado o texto durante a aula trouxessem no dia seguinte.  

A professora comentou que muitos alunos possuem dificuldades para realizar as 

atividades de leitura e escrita em função da não existência de estímulos familiares em 

casa. Segundo a professora percebem-se claramente os alunos que não possuem quem 

leia para eles ou mesmo incentive a leitura em casa. Esses alunos, segundo ela, tendem a 

ser pouco criativos, possuem mais dificuldades de leitura, escrita, aplicação de 

conhecimentos.    

O quinto encontro se iniciou com o canto do hino nacional. A seguir a professora 

seguiu a rotina dos dias anteriores escrevendo em letra cursiva na lousa, com a ajuda 

verbal dos alunos, o cabeçalho com o nome da escola, a data, a escrita do próprio nome 

e uma frase com uma mensagem para o dia. 

Como nos dias anteriores a professora escreveu na lousa em letra cursiva o 

cronograma de trabalho com as atividades que seriam realizadas no dia para que os 

alunos anotassem. 

A professora explicou para as crianças que eles fariam um treino de escrita 

utilizando as quatro formas de escrita, ou seja: letra bastão, letra cursiva, letra maiúscula 

e letra minúscula. Para isso, eles deveriam escrever todas as letras do alfabeto com os 

quatro tipos de letras. 

Enquanto eles escreviam as letras do alfabeto a professora começou a separar 

alguns cartões que se constituiria no presente do “Dia dos Pais”. No cartão, as crianças 

iriam elaborar um acróstico com a palavra “PAPAI”, além de um desenho do próprio 

pai com uma dedicatória em forma de acróstico. Desta forma, conforme as crianças  

terminavam a escrita das letras do alfabeto já começavam a trabalhar no cartão.  

No sexto encontro, a professora seguiu a rotina dos dias anteriores escrevendo o 

cabeçalho na lousa a data, a mensagem e o cronograma de trabalho do dia, para que os 

alunos anotassem em seus cadernos.  

A professora recolheu as produções de texto que havia solicitado em dias 

anteriores, que tinha como referencial algumas imagens e, avisou os alunos que lhes 

daria o retorno individualmente assim que possível.   

A seguir a professora trabalhou um texto que misturava na mesma frase palavras 

e figuras. Os alunos deveriam substituir a figura que aparecia em cada uma das frases do 

texto pela palavra. Os alunos que terminavam a atividade iam ajudando os que estavam 

com dificuldades.  Com o término da atividade, a professora realizou a correção do 

texto na lousa com o auxilio oral dos alunos. A seguir ela realizou uma leitura 

individual e posteriormente uma leitura coletiva com os alunos.  

Como os alunos demoraram muito para realizar essa atividade a professora 

justificou que “há dias em que os alunos rendem mais, mas há dias em que eles são 

muito lentos. Especialmente antes e depois de feriados ou de festas em família”. A 

professora destacou a importância de que sempre estejamos atentos para o ritmo de 

desenvolvimento dos alunos visando a aquisição de conhecimentos.  

No sétimo encontro, a professora seguiu a rotina dos dias anteriores escrevendo 

o cabeçalho na lousa a data, a mensagem e o cronograma de trabalho do dia, para que os 

alunos anotassem em seus cadernos.  
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A professora entregou uma folha aos alunos e convidou-os a jogar “adedonha”. 

Esse jogo consiste em apresentar várias palavras misturadas para que as crianças as 

organizarem em um quadro considerando a classificação solicitada. Quem primeiro 

organizar todas as palavras, ganha o jogo. No caso foi entregue aos alunos uma folha 

com várias palavras escritas e um quadro com quatro colunas escrito na vertical as 

seguintes palavras: “Alimento; Pessoa; Animal e Objeto”. Na horizontal havia as sílabas 

“Ma; Me; Mi”.   

Antes dos alunos iniciarem a atividade, a professora explicou que eles deveriam 

procurar palavras começadas pelas sílabas indicadas e observar a classificação 

solicitada. 

Os alunos iniciaram a atividade e, após o término pela maioria dos alunos a 

professora realizou a correção, inicialmente oralmente  e depois escrevendo na lousa.  

Os alunos gostaram da atividade embora demorassem muito para realizá-la. E 

assim como ocorreu com atividades anteriores, os alunos que terminavam a tarefa iam 

ajudar os que ainda não haviam conseguido concluí-la.   

No oitavo encontro, a professora seguiu a rotina dos dias anteriores escrevendo o 

cabeçalho na lousa a data, a mensagem e o cronograma de trabalho do dia, para que os 

alunos anotassem em seus cadernos.  

Neste dia a professora trabalhou com duas atividades em folhas avulsas. A 

primeira atividade consistiu em uma cruzadinha  associando figuras e palavras. A 

segunda atividade também era de associação, só que de figuras com as silabas “qua, que 

e qui”. Os alunos orientados pela figura deveriam completar as respectivas sílabas das 

palavras. Após a conclusão da escrita os alunos que desejassem poderiam colorir os 

desenhos. 

Como ocorreu em outras atividades, a professora recomendou que os alunos que 

terminassem as atividades ajudassem os colegas que ainda não haviam conseguido. 

Quando a maioria dos alunos terminou a professora iniciou a correção dos exercícios na 

lousa com o auxilio oral dos alunos. 

No nono encontro, a professora seguiu a rotina dos dias anteriores escrevendo o 

cabeçalho na lousa a data, a mensagem e o cronograma de trabalho do dia, para que os 

alunos anotassem em seus cadernos.  

A professora iniciou a aula solicitando que os alunos copiassem o texto que ela 

passou na lousa. Esse texto enfatizava palavras com a letra “z”. Após a cópia do texto 

ela elaborou na lousa, uma tabela com várias palavras contendo a letra “z” escrevendo-

as em letra bastão e em letra cursiva. A seguir explicou o significado de cada palavra 

chamando atenção para as duas formas de escrita, cursiva e bastão solicitando que os 

alunos copiassem a tabela. 

Na sequencia a professora escreveu na lousa um segundo texto que também 

enfatizava palavras com a letra “z” e outra tabela com palavras contendo a letra “z” 

escrita em letra bastão e em letra cursiva. Após ler o texto e explicar as palavras 

também solicitou que os alunos copiassem o texto e a tabela e pintassem as palavras 

com a letra “z” de uma cor e circulassem só a letra “z” com outra cor.   

Para finalizar a professora escreveu na lousa quatro perguntas, visando a 

compreensão do texto, e solicitou que os alunos respondessem. Quando a maioria dos 

alunos terminou a atividade a professora iniciou a correção dos exercícios na lousa com 

a ajuda oral dos alunos. 

No décimo encontro, como de costume, a professora seguiu a rotina dos dias 

anteriores escrevendo o cabeçalho na lousa, a data, a mensagem e o cronograma de 

trabalho do dia, para que os alunos anotassem em seus cadernos.  
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Novamente a professora entregou aos alunos duas atividades impressas. A 

primeira atividade consistiu em um diagrama para que os alunos completassem o nome 

dos desenhos de acordo com as figuras. O diagrama enfatizava palavras escritas com 

“rr”. Após a realização do diagrama os alunos copiaram as palavras com “rr" no 

caderno. A segunda atividade consistiu na leitura e cópia de um texto contendo figuras e 

palavras. 

Após a maioria dos alunos concluírem a atividade a professora corrigiu os 

exercícios na lousa com a ajuda dos mesmos. 

Ao finalizar o relato das aulas observadas não poderíamos deixar de registrar 

algumas observações advindas do trabalho docente com o aluno portador da síndrome 

de Down.  Em função das condições especificas desse aluno, a  professora trabalhou 

atividades diferenciadas respeitando o tempo, as dificuldades e necessidades desse 

aluno.   

Assim as atividades desenvolvidas foram de:  recortes, colagens, pintura, 

associação figuras e palavras, localização de letras. A professora entrevava folhas 

avulsas para  que o aluno interagisse explicando o que era para ser feito. Durante o 

desenvolvimento da aula ela sempre esteve atenta ao aluno incluindo procurando 

observar seus avanços especialmente no que se refere a demonstração da aquisição da 

habilidade de leitura e escrita. Todas as atividades proposta para esse aluno foi em letra 

bastão de tamanho aumentado.  

Existiram momentos em que alguns alunos se aproximavam do aluno incluído e 

tentavam ajudá-lo na realização da atividade. Em outros momentos esse aluno tentava 

trabalhar sozinho mesmo apresentando grande dificuldade.  

Segundo a professora o aluno incluído é muito receptivo e sociável 

demonstrando “sensível avanço no processo de alfabetização embora ainda se encontre 

na fase das garatujas”.  

 

Reflexões e Busca de Significado para Algumas Ações 

 

Para desenvolver os conteúdos propostos, a professora utilizou como recursos 

didáticos, a escrita, a leitura, o desenho. O procedimento didático mais utilizado foi a 

cópia de cabeçalhos e de pequenos textos. A leitura e a escrita foram abordadas em 

todos os encontros observados sendo constantemente estimulados pela professora.    

Neste período a professora não realizou nenhuma avaliação individual, 

entretanto ao realizar correções coletivas na lousa ela oportuniza que o aluno reveja seu 

próprio texto. Entendemos que isso pode estar se constituindo em uma autoavaliação, 

pois o aluno pode verificar seus erros e acertos. Partimos do pressuposto de que essa é 

uma atividade interessante, porém não podemos ignorar que a compreensão, do 

significado das palavras do texto somente foi trabalhada no segundo, no quarto e no 

nono encontro. Segundo estudiosos como Ferreiro e Teberosky (1999), Soares (2003), 

Maluf e Martins (2013) compreender o significado das palavras é condição básica e 

primordial para a motivação e o interesse do aluno e, se constitui em requisito 

fundamental para o processo de alfabetização. Assim a habilidade de leitura e escrita é 

bem sucedida quando ocorre a partir de textos e contextos significativos ao aluno. 

Outro fato relevante foi a existência de alunos que durante a realização das 

atividades,  atendiam as solicitações da professora conseguindo desempenhá-las 

satisfatoriamente, entretanto vários alunos não chegavam a concluir as atividades 

solicitadas não conseguindo com isso, acompanhar o desenvolvimento da aula. O 

mesmo aconteceu durante a leitura coletiva, alguns alunos acompanhavam a professora, 
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mas outros pareciam perdidos e desorientados e se esforçavam para, pelo menos, ouvir 

o que estava sendo lido. Existia ainda o grupo dos alunos totalmente alheios ao que 

estava acontecendo na sala de aula, já que não conseguiam acompanhar a leitura. 

Apesar de situações como essa serem relativamente comuns em sala de aula no inicio do 

processo de alfabetização, esse fato é  altamente preocupante, pois, segundo 

Bamberguerd (2000) a criança leitora é mais motivada a aprender. 

Dessa forma, é fundamental que o professor não ignore os alunos com 

dificuldades de leitura ou mesmo aqueles alunos que possuem um processo de 

aprendizagem mais lento e que ainda não estão conseguindo ler. Para esses alunos seria 

importante um acompanhamento diferenciado com a proposição de atividades 

diversificadas, diferenciadas, em sala de aula.  

Os alunos que desenvolveram as atividades parcialmente ou que não 

conseguiram desenvolvê-las deveriam merecer uma atenção especial por parte da 

professora, pois estão no inicio do processo de escolarização e já apresentam indícios de 

que estão ficando à margem do processo de leitura e escrita. Segundo Weisz (2000) a 

atuação do professor é decisiva para que os alunos desenvolvam suas competências para 

isso ele precisa realizar intervenções pedagógicas adequadas auxiliando os alunos nos 

momentos decisivos para a obtenção do tão desejado sucesso educacional. Além disso, 

deve ser considerada a necessidade de um trabalho diferenciado para os alunos que 

ainda não estão sendo bem sucedidos.  

A importância da leitura é novamente aqui ressaltada, pois segundo Geraldi 

(2006) ler não pode ser entendido como a decodificação, a conversão de letras em sons, 

mas sim no ato de compreender, de adquirir conhecimentos sobre o funcionamento do 

sistema alfabético e sua aplicação social.  

A utilização de cópias diariamente é outra questão que merece reflexão. A cópia 

concebida como um treino ortográfico que visa a memorização da grafia das palavras, 

pode até ser utilizada em alguns raros momentos como um exercício, dentre outros. 

Entretanto, o excesso de cópia é altamente desestimulador para o aluno, que até pode 

estar realizando o traçado mecânico das letras, mas,  isso não contribui para o 

desenvolvimento da compreensão do processo de leitura e escrita. Ao contrário, muitas 

vezes os alunos copiam palavras erradas e nem percebem que o fizeram. Neste caso, a 

situação se agrava, pois a compreensão do significado da palavra escrita apresenta-se 

distorcido.    

Neste sentido, Ferreiro e Teberosky (1999) questionam veementemente a 

necessidade da prática da cópia. Segundo elas é necessário ressignificar essa prática 

para que ela possa ser adequadamente utilizada e adquira sentido para o aluno. 

Juntamente a essas questões, retomamos o projeto pedagógico da escola em 

questão além do plano de trabalho da professora alfabetizadora, em ambos se destacam 

o compromisso com uma proposta de trabalho sociointeracionista ao considerar que a 

prática pedagógica deve favorecer a construção significativa do conhecimento a partir 

da realidade dos alunos. Entretanto quando se desenvolvem práticas padronizadas, onde 

a cópia assume uma importância central, as situações desafiadoras que levariam a  

reflexão, a problematização e a construção significativa do conhecimento ficam 

comprometidas.  

Para que o processo de leitura e escrita seja significativo para o aluno, estudiosos 

como Weisz (2000), Carbonari e Silva (2001), Soares (2003) defendem que a criança 

deve ter uma participação ativa nesse processo, suas hipóteses devem ser respeitadas, 

seus interesses, suas experiências, suas descobertas, e também as suas dificuldades e 

necessidades.   
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Para além do uso da cópia no processo de alfabetização, está a prática da 

produção do texto espontâneo, da ‘contação’ de histórias, da reescrita da história, da 

leitura imagética, da leitura de mundo.   Essas, dentre outras, possibilidades não podem 

ser ignoradas, pois apresentam-se como  mais significativas e contextualizadas para os 

alunos. 

Se por um lado o excesso de cópia é desestimulante para os alunos, por outro 

lado, as atividades como as cruzadinhas, caça palavras, diagramas, jogos, associação de 

figuras e letras, propostas pela professora em questão  não somente contribuiu para 

diversificar  o processo de alfabetização como também oportunizou uma forma mais 

divertida e prazerosa de aprender. Afinal atividades como essas além de desenvolver o 

processo de leitura e de escrita também contribuem para a ampliação do vocabulário, 

para o reconhecimento das letras e das silabas, para a construção de frases e 

consequentemente para a produção de textos.  

Embora não seja objeto deste estudo, não poderíamos deixar de analisar a 

adequação da proposta de trabalho desenvolvida no quinto dia do estágio de observação 

quando a professora solicitou que os alunos elaborassem um acróstico com a palavra 

“PAPAI” além de um desenho visando elaborar um cartão  para compor o presente do 

dia dos pais. Embora a atividade incentive a escrita ela pode ser constrangedora e 

desestimuladora para muitos alunos que não possuem a considerada família tradicional 

composta de pai, mãe e irmãos, com isso o aluno poderá se sentir exposto, excluído. 

Questões familiares como esta já se constitui em motivo mais do que suficiente para se 

repensar atividades como essa, ainda muito presente, nas nossas escolas.   

Finalmente destacamos o relacionamento entre a professora e os alunos e entre 

os alunos. O relacionamento entre eles é muito bom. Eles conversam, brincam, mas 

percebe-se a existência de atenção e respeito para com o outro. Em todas as aulas 

observadas, notou-se a grande movimentação dos alunos na sala de aula. Isso poderia 

ser motivo de repreensão por parte da professora já que, várias crianças saíram de seus 

lugares, ficaram em pé, conversaram, emprestaram materiais didáticos especialmente 

nas atividades de desenho e pintura.  

Em situações como essa, ao contrário do que se poderia esperar, os próprios 

alunos conheciam os seus limites e não os extrapolavam. Nos raros momentos em que 

os alunos  excederam a professora interveio solicitando que eles voltassem para seus 

lugares e diminuíssem o volume da voz. Para aqueles alunos mais resistentes ao pedido 

da professora, ela usava o famoso “um, dois e três”, e sempre conseguiu ser atendida. A 

boa convivência e as relações harmoniosas se destacaram  durante as observações.  

Isso é um fator altamente positivo, pois segundo Simka e Meneguetti (2010)  o 

professor na atualidade, deve assumir uma postura menos burocrática, dialogando e 

interagindo constantemente com os alunos. Essa aproximação também contribui para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem além de ampliar e fortalecer as relações 

interpessoais. 

Retomamos aqui a situação da professora em questão que, possui um aluno com 

diagnóstico de síndrome de Down incluído na sala de aula comum. Durante o período 

de estágio, observou-se que a presença desse aluno se constitui em um desafio para a 

professora que, em função dos demais alunos não consegue dar a  devida atenção a esse 

aluno incluído.  

Embora a professora afirmasse que realiza atividades diferenciadas para esse 

aluno, e que ele já apresentou grandes avanços, não conseguimos observar isso, no que 

se refere ao processo de aquisição da leitura e da escrita. Esse aluno, durante o período 

em que as observações foram realizadas, apresentou extrema dificuldade em 
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desenvolver as atividades, apesar de serem muito simples, mesmo sendo oportunizado 

um tempo maior para a possível realização das mesmas.   

Porém, se por um lado não conseguimos constatar avanços no processo de 

alfabetização desse aluno incluído, por outro lado, se evidenciam os avanços sociais 

uma vez que esse aluno possui um bom relacionamento com os demais alunos da sala, é 

incluído em todas as atividades, sempre se respeitando as suas limitações. Com isso, ele  

participa e interage muito bem com os demais colegas e com a professora.  

Diante disto, se observam benefícios sócioeducacionais para todo o grupo, tanto 

para o aluno incluído, como também para os demais alunos da sala, pela oportunidade 

de convivência e para o desenvolvimento ou ampliação de atitudes favoráveis a 

inclusão.  

 

Algumas Considerações 

 

 Ao relacionarmos os aspectos teóricos advindos da formação inicial da 

graduação em pedagogia e a sua articulação com a prática, por meio do estágio 

supervisionado de alfabetização, pudemos constatar como o estágio, se bem orientado e 

realizado, pode contribuir com a formação e futura prática do pedagogo.  

 Assim além de articular aspectos teóricos e práticos o estágio possibilita 

a reflexão da realidade do processo de ensino e de aprendizagem que no caso, consistiu 

no desafio de conhecer e analisar o processo de alfabetização. 

 Desta forma partimos do pressuposto de que os anos iniciais do ensino 

fundamental são decisivos para o bom desenvolvimento da continuidade de estudos e 

para a formação cidadã. Neste sentido, destacamos a importância de uma adequada 

organização e seleção de conteúdos de ensino para que o planejamento das aulas possa 

atender aos diferentes níveis de desenvolvimento dos alunos, não ignorando os 

interesses e necessidades dos mesmos.  A metodologia deverá considerar a importância 

da proposição de atividades individuais e em grupos com letras móveis, figuras 

associadas a palavras, elaboração de pequenos textos, exploração de diversos gêneros 

textuais, contação de histórias, reescrita de histórias, jogos pedagógicos. Enfim,  os 

conteúdos e a metodologia deverão envolver atividades significativas e diversificadas,  

evitando conteúdos distantes da realidade de ensino bem como, atividades de cópia que 

pouco contribuem com a aprendizagem do aluno.  

 Outro aspecto que necessita de grande atenção está no relacionamento 

interpessoal vivenciado diariamente no interior da sala de aula. Esse relacionamento tem 

que ser harmonioso, respeitoso, de parceria, de alegria, de confiança. Isso certamente 

contribuirá  para um ensino mais democrático, mais alegre, menos excludente. 

 Diante disto, ao articularmos a importância dos aspectos teóricos e 

práticos, podemos afirmar que o estágio supervisionado de pedagogia possibilita uma 

melhor compreensão da prática educativa contribuindo  com a formação do pedagogo 

vislumbrando uma educação de melhor qualidade.  
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RESUMO 

Este trabalho teve como finalidade avaliar como é ensinado o emprego do R e RR no 

processo de alfabetização em um livro didático. Após observar em sala de aula a 

dificuldade dos alunos em relação ao tema abordado, construiu-se a pergunta-problema 

desta pesquisa: Como ensinar o aluno a diferença do R e RR? Assim, buscou-se analisar 

por que os alunos em processo de alfabetização enfrentam tanta dificuldade no emprego 

dessas grafias. Mesmo trabalhando em sala de aula com diferentes metodologias, 

confundem quando o som é fraco usando o R e quando é forte, usando RR, através da 

fala da professora. Ao trabalhar com essas consoantes e seu emprego, a professora 

seleciona várias palavras que contribuem e facilitam a compreensão e conhecimento das 

crianças, chamando a atenção para a comparação desses sons, sendo esta a hipótese para 

solucionar tal problemática pesquisada. 

 

Palavras-chave: Escola. Gramática. Metodologia. Consoantes. Ortografia. 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to assess how the use of R and RR is taught in the literacy process in a 

textbook. After observing in the classroom the difficulty of students in relation to the 

topic discussed, built up the question-problem of this research: How to teach the 

student the difference R and RR? Thus, it sought to analyze why students in the literacy 

process face much difficulty in employing these spellings. Even working in the 

classroom with different methodologies, confused when the sound is weak using the R 
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and when it is strong, using RR, through speech teacher. When working with these 

consonants and his job, the teacher selects several words that help and facilitate 

understanding and knowledge of children, calling attention to the comparison of these 

sounds, which is the chance to solve this problem investigated. 

 

Keywords: School. Grammar. Methodology. Consonant. Spelling. 

 

 
1. Introdução 
 

Nesta pesquisa, observamos a dificuldade de uso do R e RR pelas crianças em 

séries iniciais, demonstrando que, muitas vezes, a percepção sonora que permita 

distinguir esses dois sons, forte e fraco, tem sido seu maior desafio, pois, se não 

corrigido no período da alfabetização do discente, poderá levar o erro ortográfico para a 

vida adulta. 

Neste momento, queremos chamar atenção para a importância da percepção 

sonora para se obter êxito no ensino da ortografia. 
 

2. Revisão Bibliográfica 
 

O estudo tem por objetivo trabalhar o emprego do R e RR, de maneira que o 

aluno tenha conhecimento de uma forma que não apenas conheçam, mas que saibam 

usar tais grafias de maneira correta. 

A relação entre as letras e os sons da fala é sempre muito complicada pelo fato 

de a escrita não ser o espelho da fala e porque é possível ler o que está escrito de 

maneiras diferentes. Por isso, muitas vezes, usamos recursos especiais da escrita para 

representar alguns sons da fala, como o caso da utilização de duas letras para 

representar um som (dígrafos). Cagliari (1992, p. 117) diz: “É uma ilusão pensar que a 

escrita é uma espelho da fala. A única forma de escrita que retrata a fala, de maneira a 

correlacionar univocamente letra e som, é a transcrição fonética”. 

Para este estudo, trabalhamos com o livro da coleção “Hoje é dia de Português”, 

da Samira Campedelle, 1ª edição, 2007, indicado para o 2º ano. A autora propõe que 

podemos usar a letra R de diversas maneiras, desde as formações simples, como as 

sílabas canônicas, formadas por consoante-vogal, até as complexas, com as sílabas não 

canônicas, formadas, por exemplo, por consoante-vogal-consoante ou consoante-

consoante-vogal. 

Segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, a consoante R 

pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta ou mais forte e prolongada. 

Assume uma pronúncia forte no início das palavras (roupa, rato, ridículo, ralo, relevo, 

Rita ...), quando seguida de n no meio da palavra (enredo, enrolado,...) e duplicada entre 

duas vogais (carro, terra, morro, serra, berro, barriga,...). Assume pronúncia fraca 

quando aparece sozinha entre duas vogais no meio das palavras (cara, nora, loira, hora, 

duro, raro,...). 

Nos estágios observados, nós nos deparamos com a dificuldade enfrentada pelos 

alunos em relação aos dígrafos, sendo o RR um exemplo dessa dificuldade, havendo 

questionamento dos alunos em relação ao seu emprego. 
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3. Metodologia 
 

Foi realizada uma pesquisa de campo numa escola particular, localizada em 

Sumaré-SP, com objetivo de observar a metodologia de ensino utilizada pelos docentes 

sobre o uso do R e RR. Foi realizada entrevista com 5 professores que atuam nessa 

escola a respeito da forma como trabalha essa dificuldade ortográfica pesquisada. A 

entrevista foi aplicada pedindo para que o professor relatasse o modo como ensinava 

esse conteúdo pesquisado. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória. As 

observações partiram de uma entrevista, utilizando uma pesquisa de campo que procede 

a observação em séries iniciais do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental com objetivo de 

compreensão e explicação do problema pesquisado. 

A coleta de dados foi feita com perguntas abertas, designados aos educadores 

com objetivo de entender a metodologia de ensino utilizada sobre o uso do R e RR e a 

maneira de trabalhar com essa dificuldade ortográfica pesquisada. As entrevistas foram 

transcritas para o papel, respeitando a autenticidade da fala e o modo de trabalho e 

aplicação de atividades de cada professor. 

O objetivo de compreender e refletir sobre as práticas aplicadas na diferentes 

séries do Ensino Fundamental I foi para melhorar a qualidade do ensino com 

procedimentos estratégicos que facilitam ao estudante empregar o R e RR com 

autoconfiança ao lidar com essa situação nas palavras que empregam essa ortografia.  

A metodologia empregada contou com uma revisão bibliográfica a respeito do 

tema e estudo do livro didático Hoje é dia de Português, de Samaira Campedelli, 

Aprender juntos Português, de Adilson Vasconcellos, Guia e Recursos Didáticos de 

Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosangela Veliago. 
 

4. Análise de dados 
 

Ao realizar atividades referentes ao uso da letra R, os alunos têm oportunidades 

de terem acesso a um trabalho significativo, pois usa a escrita no seu cotidiano e 

possuem dúvidas a respeito do uso dessa letra. Essas aulas se justificam dentro da visão 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, porque levam em consideração 

alguns direitos da aprendizagem dos conteúdos da língua portuguesa. Além dessas 

atividades, foram feitas entrevistas com diversos professores do Ensino Fundamental. 

Com os resultados obtidos pelas entrevistas realizadas, o professor que leciona 

no 1º ano mencionou que, por estar ainda alfabetizando, não trabalha a ortografia, caso 

em que se inclui o uso do R e RR.  

No 2° ano, o professor ensina que não existem palavras que começam com o uso 

de RR, pois, no começo da palavra, o som do R é sempre forte, ficando o som fraco 

apenas para o meio de palavra e, na separação de sílabas, ficam separados. 

Segue um modelo de atividade utilizada para reforçar o conteúdo ensinado, com 

o uso do R fraco e RR forte: 
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Figura 1: Uso de R e RR 

Fonte: Elaboração própria 

 

Podemos perceber que a atividade de cruzadinha exige que o aluno diferencie o 

som fraco e forte emitido pela grafia R e RR. 

No 3°ano, de acordo com o professor que leciona nesse ano, é feita uma 

retomada das regras, reescritas e características. Segue uma foto de atividade ensinada 

para eles: 

 
Figura 2: Uso de dígrafo com R 

Fonte: Elaboração própria 
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Vale observar que essas palavras parônimas (de som e de grafia 

semelhantes) existem e circulam bem em nossa comunicação cotidiana, exigindo dos 

alunos atenção para não causarem ambiguidade ou duplo sentido em seu uso com a 

grafia incorreta. 

Já no 4° ano, os professores realizam atividades diversificadas, 

contextualizadas, e há explicação da sonorização e escrita. Vejamos um exemplo 

fornecido por eles: 

Figura 3: Uso de R e RR com adivinhas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Este exercício feito com adivinhas mostra que é possível exercitar a escrita e a 

linguagem de modo lúdico, porque requisitam momentos de reflexão e são capazes de 

causar riso quando se percebe o humor e a ironia nelas empregadas. O exercício 

também mostra a importância de se ensinar ortografia partindo-se de textos e não de 

listas de palavras soltas, ou seja, partindo-se de um objeto que tenha uma unidade de 

sentido percebida pelo aluno ao responder a adivinha. 

No 5° ano, quando os alunos já se encaminham para um desenvolvimento maior 

com relação ao uso da linguagem, são retomadas as diferenças sonoras do R e RR, com 

o sentido de lhes cobrar o domínio da ortografia. 
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Figura 4: Uso de R e RR em trava-línguas 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir, são trazidas uma dupla atividade que trata do uso do R e RR com nível de 

complexidade que vai do mais simples (localização das letras) para o mais complexo (ordenação 

de colunas das palavras encontradas na atividade 1 por nível de ocorrência), exigindo que o 

aluno compreenda a diversidade sonora pela leitura de palavras já conhecidas por ele. 

 

1) Leia estas adivinhas e circule todas as palavras que apresentam letra R: 

 

Tenho casa sem ser bairro, 

No meu nome casa tenho, 

Sem ser cão protejo o dono, 

Que me usa se lhe convenho. 

 

Vive em cima da mesa 

Costuma matar a fome 

Compra-se para comer 

Ninguém mastiga nem come? 
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2) Na tabela a seguir, observe que podemos usar a letra R de diversas maneiras. 

Reescreva na tabela as palavras que você circulou, conforme a ocorrência. 

 
RR R NO FINAL  

DA PALAVRA 

R NO MEIO DA 

SÍLABA ENTRE 

CONSOANTE E 

VOGAL 

R + VOGAL 

bairro Comer 

Matar 

protejo Compra 

 

Além dessas atividades de localização e reflexão das palavras que possuem o R 

na ortografia, podemos também sugerir atividades fornecidas por Morais (2002), como 

o ditado interativo, a releitura com focalização e a reescrita com transgressão ou 

correção. 

Na primeira atividade proposta por Morais (2002), qual seja, o ditado interativo, 

em vez de se fazer um ditado convencional de verificação do domínio de escrita do 

aluno, pede-se um ditado de um texto já conhecido dos alunos, para que já tenham 

depreendido o significado textual e possam refletir especificamente nas palavras que 

supõem haver dificuldade de grafia. E esse ditado será feito de um modo subversivo ao 

convencional, pois  é feito para que os alunos conversem durante a sua realização, por 

meio de encaminhamentos realizados pelo próprio professor, tais como: “nesse trecho, 

você perceberam alguma palavra difícil de grafar?”; “de que modos diferentes ela 

poderia ser grafada?”; “qual é o modo convencionado para se grafá-la?”, etc. 

Na segunda atividade proposta pelo autor, a releitura com focalização, realiza-se 

um encaminhamento semelhante. Por meio de uma releitura de um texto já conhecido, o 

professor realiza interrupções para debater certas palavras, lançando questões sobre sua 

grafia, estimulando os alunos a elaborar mentalmente ou no papel transgressões e a 

debate-las, expressando os conhecimentos que têm sobre regras ou irregularidades. Por 

se tratar de uma experiência relatada propícia ao tema tratado neste artigo, vamos 

transcrever na íntegra: 

 
Ilustrando com uma situação concreta, na mesma turma da 3ª série, a 

professora decidiu, no segundo semestre, desencadear uma reflexão 

sistemática sobre o emprego de R ou RR, uma questão que várias crianças da 

classe não tinham ainda superado. Para tanto, optou por não iniciar o trabalho 

com um ditado interativo, mas com a releitura de uma fábula de Esopo que 

tinham lido há pouco: “A cigarra e a formiga”. O texto escolhido, que havia 

sido lido, comentado e reescrito na semana anterior, continha muitas palavras 

que propiciavam a discussão sobre o emprego do R ou RR: palavras como 

“cigarra”, “formiga”, “inverno”, “verão”, “durante”, “trabalho”, “trigo”, 

respondeu”, etc. Com exceção de um único contexto de emprego de R 

(quando ele aparece depois de consoantes em palavras como “honra” e 

“desrespeito”), todas as demais formas de emprego de R e RR estavam 

presentes no texto selecionado. (MORAIS, 2002, p. 82-83) 

 

Com a realização dessas discussões acerca de palavras com R e RR, a professora 

conseguiu fazer com que os alunos verbalizassem seus conhecimentos e posteriormente 

os materializassem em forma de regras, registradas em seus cadernos. 
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O exercício é importante, porque, segundo Morais (2002), estudiosos apontam 

que a causa do problema de ortografia poderia estar na forma como os leitores realizam 

a leitura: fazem-na com tal automatismo que elaboram o significado do que leem sem se 

deter nas unidades gráficas das palavras. Nesta atividade de releitura com focalização, 

espera-se que o aluno consiga “investir na possibilidade de adquirir informação sobre a 

ortografia por voltar-se a atenção para o interior das palavras.” (MORAIS, 2002, p. 82) 

E, para finalizar, o terceiro tipo de atividade proposto por Morais (2002) é a 

reescrita com transgressão ou correção, a fim de que, por tentativa e erro, as crianças 

percebam que determinadas transgressões da norma não são possíveis, pois não seguem 

as normas ortográficas. Nesse tipo de atividade, tem-se o objetivo de refletir e 

reelaborar os conhecimentos ortográfico a partir de um texto já subvertido, por exemplo, 

utilizando o gibi do Chico Bento, personagem caipira, a partir de uma tira que situava 

Chico Bento e Zé Lelé. Assim foi descrita a experiência na íntegra: 

 
As crianças detectaram que, nesse texto, os verbos (no infinitivo) sempre 

apareciam sem o R final (“apaga”, “fritá”, “fazê”. Viram também que certos 

erros tinham a ver com o modo como os personagens Chico e Zé Lelé 

falavam (“vamo”, “ocê”, “pru”, “armoço”). A tarefa permitiu desencadear 

uma discussão mais geral sobre como pessoas de diferentes regiões ou grupos 

sociais falam distintamente nossa língua, sobre o cuidado que precisamos ter 

ao escrever, já que não escrevemos tal como falamos. Contudo, interessava-

nos explorar mais a situação. E propusemos aos alunos que reescrevessem a 

mesma história, mas, em lugar de escrever uma história, em quadrinhos, 

contassem o que tinha acontecido, sem usar diálogos. A situação foi 

planejada de modo a incluir uma reescrita com correção, sem explicitar aos 

alunos que eles deveriam eliminar os erros. Ao transformar os diálogos em 

discurso indireto, nada justificava a manutenção, na escrita dos traços de 

pronúncias dos personagens. E os alunos localizaram esse tema. A partir de 

questões levantadas por alguns deles (“Mas a gente não vai mais escrever 

errado, não é, professora?”), discutiu-se com o grupo como deveria proceder. 

Ao final, os próprios alunos constataram que, como eram eles que iriam 

contar a história, não tinha porque repetir os erros do original. (MORAIS, 

2002, p. 85-86) 

 

 A situação narrada serviu para mostrar como é possível trabalhar a ortografia de 

modo não convencional, envolvendo um trabalho de transformação de gêneros textuais, 

que passou de história de quadrinhos a narrativa, não assumindo um tom “carregado” de 

propor às crianças a tarefa de “fazer desaparecer o erro”, agravando o problema do 

preconceito linguístico tão proeminente em nossa sociedade, o qual legitima a norma 

culta e discrimina suas variantes. Por isso defende o autor que deve-se fazer praticar 

também as transgressões da língua, a fim de mostrar que as variantes existem e podem 

ser grafadas em seus contextos específicos, assim, “investiram em questões ortográficas 

regulares e irregulares, substituindo letras que ‘competem’ entre si em determinadas 

correspondências letra-som (‘Chicu’ por ‘Chico’, ‘fogu’ por ‘fogo’, ‘oji’ por ‘hoje’, 

etc.)” (MORAIS, 2002, P. 87) 

 Essas três atividades propostas sem dúvida nos fazem refletir sobre a 

oportunidade de tratar a ortografia como um objeto de conhecimento, como algo que se 

internaliza por meio da reflexão, algo que não seja apenas digno de treino e de memória, 

como vem sendo tratado pelo ensino convencional. 
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5. Considerações Finais 
 

Neste estudo, buscamos compreender as dificuldades dos professores 

entrevistados no âmbito escolar, ao tratar das letras R e RR como objetos de ensino, 

após uma rotina de explicações de atividades aplicadas nas diferentes séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Após os professores terem trabalhado em diferentes séries, 

observaram que os alunos conseguem distinguir quanto ao uso do R e RR. Para tanto, 

torna-se necessário proporcionar uma diferenciação de estratégias, conteúdo e forma 

individualizada para promover avanços pedagógicos significativos, comparando o 

desenvolvimento do 2º ao 5º ano, demonstrando a evolução desses alunos. 

Recomendamos, portanto, que as técnicas e estratégias de ensino da ortografia, 

propostas e observadas, sejam utilizadas na sala de aula como está acontecendo na 

escola estudada, que nos proporcionou a pesquisa de campo, e vem desenvolvendo o 

ofício de ensinas ortografia de uma maneira renovada e satisfatória, bem como 

fornecendo subsídio para futuras pesquisas aplicadas, a fim de possibilitar a criação de 

outras formas de ensino apropriadas para aprendizagem da ortografia no Ensino 

Fundamental. 
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SOCIALIZAÇÃO ECONÔMICA DE PRÉ ADOLESCENTES  

Maria A. Belintane Fermiano 

 

 

RESUMO 

Nos últimos 60 anos a estrutura e as relações familiares têm sido influenciadas, por 

vários fenômenos, em especial o da globalização. Uma das mudanças que se pode 

observar é a posição de maior destaque que pré-adolescentes ocupam no espaço 

familiar. A partir da década de 80, diminui o número de filhos por casal, ambos os pais 

trabalham, trazendo maior estabilidade financeira ao lar. Tem início, então, um processo 

de socialização econômica dos filhos, que passam a ser consumidores a partir do 

modelo dos pais, só que mais sofisticados e cada vez mais jovens. Esses pré-

adolescentes são alvo do marketing que os considera um mercado promissor, uma vez 

que recebem dinheiro para seus gastos e agem como consumidores. Esse panorama deu 

origem à pesquisa Pré-adolescentes (“tweens”) desde a perspectiva da teoria piagetiana 

à da Psicologia Econômica. Esta pesquisa é um “survey” com caracterização sócio-

demográfica que investigou uma amostra de 423 participantes, de 8 a 14 anos, 

estudantes de escolas pública e particular, de cidades da Região Metropolitana de 

Campinas/São Paulo. Os dados descreveram hábitos familiares, culturais de consumo, 

televisivos em diferentes níveis socioeconômicos, organizados em três eixos: Identidade 

e relações interpessoais, Cotidiano econômico, Mídia. Os resultados quantitativos foram 

submetidos à análise exploratória dos dados em relação à sua frequência e porcentagem 

e as variáveis categóricas foram comparadas através de teste Qui-Quadrado, o que 

forneceu suporte aos pressupostos da pesquisa, os quais são: a homogeneização de 

comportamentos dos “tweens”; a necessidade de construção de novas alfabetizações, 

estratégias e conhecimentos para agir no contexto social. Os dados desse artigo 

caracterizam o eixo “Cotidiano econômico”. Os resultados da pesquisa contribuem para 

a melhor compreensão dos pré-adolescentes, considerando suas tomadas de decisão em 

relação aos aspectos psicológicos, sociais e econômicos envolvidos nos sistemas de 

significações que são construídos no contexto atual. 

 

Palavras-chave: Socialização-econômica; Pré-adolescentes; Conhecimento social. 

 

 
 

ABSTRACT  

In the last 60 years, family structure and relationships have been influenced by various 

phenomena, especially globalization. One of the changes that can be observed is the 

position of greater prominence that pre-adolescents occupy in the family space. From 

the 80's, the number of children per couple decreases, both parents work, bringing 

greater financial stability to the home. Then begins a process of economic socialization 

of children, who become consumers from the model of parents, only more sophisticated 

and increasingly young. These pre-teens are the target of marketing that sees them as a 

promising market as they receive money for their spending and act as consumers. This 

panorama gave origin to the research Pre-adolescents ("tweens") from the perspective 

of the Piagetian theory to the one of the Economic Psychology. This survey is a socio-

demographic survey that investigated a sample of 423 participants, from 8 to 14 years, 
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students from public and private schools, from cities of the Metropolitan Region of 

Campinas / São Paulo. The data described familiar habits, cultural consumption, 

television in different socioeconomic levels, organized in three axes: Identity and 

interpersonal relations, Economic daily life, Media. The quantitative results were 

submitted to the exploratory analysis of the data in relation to their frequency and 

percentage, and the categorical variables were compared through a Chi-Square test, 

which provided support to the research assumptions, which are: homogenization of 

tweens' behaviors "; The need to build new literacies, strategies and knowledge to act in 

the social context. The data of this article characterize the axis "Economic daily life". 

The results of the research contribute to a better understanding of the pre-adolescents, 

considering their decision-making regarding the psychological, social and economic 

aspects involved in the systems of significations that are constructed in the current 

context.  

 

Keywords: Social-economic; Pre-adolescents; Social knowledge. 

 

 

Introdução 

O homem é um ser social e, por isso, faz e aprende coisas com seus pares.  Esse 

comportamento caracteriza-se por trocas, as quais são fundamentais tanto para o 

desenvolvimento da inteligência como para a capacidade de adaptação ao meio em que 

vive. Essa adaptação, por sua vez, não ocorre passivamente, é fruto das interações que o 

sujeito estabelece com o objeto, transformando-o e sendo transformado por ele.  Nesse 

processo, os aspectos biológicos, sociais, cognitivos afetivos, intervêm, influenciando-

se mutuamente. Assim, chamam atenção as relações sociais, políticas, econômicas, 

culturais, de consumo, isto é, as condutas sociais que os seres humanos têm 

desempenhado em pleno século XXI e como influenciam na construção de identidade 

individual e coletiva. 

A conduta social se altera, de acordo com a idade, e é substituída e/ou ampliada, 

tornando-se mais complexa, conforme a criança cresce, o que demonstra o caráter 

indissociável do desenvolvimento psicológico e social, ou seja, individual e 

coletivamente. Delval (1989) explica que há vários objetos de estudo do conhecimento 

relacionados ao mundo físico, biológico, das estruturas lógico-matemáticas, da 

linguagem, do conhecimento social e acrescenta que o conhecimento tem uma origem 

social. Significa dizer que o indivíduo constrói solidariamente os instrumentos 

intelectuais e as representações do mundo que o rodeia, uma vez que não dispõe deles 

ao nascer.    

O papel do adulto na socialização da criança é fundamental, no entanto, as 

diferentes representações que a criança tem a respeito de coisas que estão no seu 

entorno não é fruto de diferentes explicações do adulto, é uma elaboração interna, de 

acordo com os instrumentos cognitivos que possui. Cada geração, pelo menos a 

ocidental, introduz mudanças nas ideias, condutas, culturas que lhe foram transmitidas. 

É compreensível que adultos considerem jovens e crianças diferentes do que eles 

próprios foram um dia. O processo de construção das noções sociais é dialético, ocorre a 

partir dos elementos que o adulto proporciona e as construções próprias do sujeito, entre 

o que é individual e o que é social. Isso leva tempo para ser organizado. É fruto de um 

bombardeio de informações provenientes da mídia, da família, da sociedade e, por isso, 
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com uma série de significações próprias que são organizadas em contextos cada vez 

mais amplos e coerentes. (DELVAL, 1989; 1994). 

Desde muito cedo, a criança demonstra capacidade para atuar com o meio e 

interpretar adequadamente as informações que estão implícitas nas condutas das 

pessoas. A capacidade de fazer inferências é reconhecida, desde as primeiras trocas do 

organismo com o meio, sendo possível identificar nas interações sociais as formas 

construtivas do conhecimento. As interações se dão tanto por explorações no meio 

físico como no social. 

No processo de socialização da criança, observam-se duas forças antagônicas, 

mas complementares, isto é, ao mesmo tempo em que a sociedade influencia a criança, 

por outro lado, isso não ocorre passivamente, ou seja, a sua imersão no mundo social 

ocorre de maneira ativa. Desde que nasce, e antes mesmo, enquanto a mãe está grávida, 

está sob a influência de um sem número de hábitos e condutas socioculturais que farão 

parte de sua vida. A princípio, a relação que se estabelece com o adulto é de 

dependência e resignação, pois suas ações são cerceadas por um conjunto de regras que 

começa a conhecer. O mundo externo, ou seja, a realidade oferece-lhe resistências 

físicas e/ou sociais, a partir desse conflito, constroem-se representações e ocorre o 

desenvolvimento do conhecimento. (DELVAL, 1989, 1994). 

Conforme a criança cresce, as relações sociais com os adultos vão tendo menor 

importância e vai-se ampliando o contato com amigos, irmãos e mesmo outros adultos 

além dos pais. Isso possibilita criar sua independência, começar a ocupar um papel no 

grupo e desenvolver sua capacidade para cooperar e colocar-se sob o ponto de vista do 

outro. A necessidade de estar em contato com o grupo inicia-se a partir dos três anos. O 

grupo, a partir dos 6/7 anos, tem uma influência significativa na socialização “e é um 

método muito eficaz para submeter a conduta do indivíduo às normas sociais”, além de 

proporcionar sentimento de pertencimento, por ser formado por causa de suas 

semelhanças. (DELVAL, 1994). 

A socialização se desenvolve no contato próximo com os outros e são os adultos 

que orientam as condutas sociais das crianças, a respeito das “normas sociais, dos 

valores, atitudes e formas de comportamento que caracterizam os membros dessa 

sociedade”, o que importa é que as crianças se comportem como o esperado. Essa é uma 

primeira etapa do processo de socialização, no qual as convenções são ensinadas. No 

decorrer de seu crescimento, a criança irá construir ressignificações. Há outras 

informações a respeito de fenômenos concretos da realidade social que intervêm nessa 

socialização, ademais, há também as interações que proporcionam situações nas quais a 

criança se autorregula, reflete e modifica suas interpretações como comportamentos. 

Essa última conduta proporciona o desenvolvimento das explicações de como se dá o 

funcionamento social. Têm-se, então, elementos normativos e descritivos que compõem 

os modelos ou representações “que as crianças elaboram sobre o mundo social”, sendo 

categorizados em três tipos: as regras, os valores e as noções. (DELVAL, 1994, p.466, 

467; 1989). 

A escola, a família e os meios de comunicação exercem uma importante tarefa 

de transmissão de informações, ensinando o porquê das coisas, porém não explicam o 

processo de mobilidade social, de produção, os motivos que causam as guerras e, 

mesmo assim, as crianças constroem por si próprias as explicações, utilizando-se dos 

instrumentos intelectuais que dispõem sobre esses conteúdos. As crianças são 

estimuladas a imitarem tais modelos, constatando-se uma apropriação passiva de sua 

parte, no entanto, elas também buscam por si e as explicações elaboradas são 

semelhantes, independente do meio social ou país a que pertençam, constituindo as 
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noções. Conseguem aprender, desde muito cedo, uma regra, por exemplo, para comprar 

algo, é necessário dinheiro. O que não significa que saiba explicar para que serve o 

dinheiro e o processo de atividade econômica. É importante lembrar que, para Piaget 

(1973), explicar significa compreender. Quando conseguem explicar as normas e 

valores, já têm condições de reorganizá-las num patamar superior de compreensão, 

sendo possível, inclusive, questioná-las. (DELVAL, 1989, 1994). 

As representações que são construídas a respeito do mundo social são amplas “e 

com limites difusos, em que se podem distinguir aspectos centrais e aspectos 

periféricos”. A ordem política e a econômica podem ser consideradas como a coluna 

mestra, porque daí derivam ou se incluem outros aspectos que possibilitam observar o 

mais amplamente possível as relações que se estabelecem na sociedade. Apresentam-se 

alguns campos de representações sociais: economia, política, família, nação, diversidade 

social, guerra e paz, nascimento e morte, religião, a escola como conhecimento, a 

história. O estudo das representações sociais pode favorecer a compreensão dos 

conceitos que os homens têm sobre o lugar onde vivem, como por exemplo, conhecer as 

razões que determinam o comportamento do consumidor. (DELVAL, 1994, p. 471; 

1989). 

Dentre os campos descritos, o que interessa mais diretamente nesse artigo é o do 

desenvolvimento das noções econômicas, por “constituírem um eixo da organização 

social e porque a criança está em contato com elas desde muito cedo”, abrindo um leque 

de possibilidades de estudos sobre as representações a respeito do mundo à sua volta, 

em especial, da socialização econômica. O mundo econômico também permite um 

contato mais concreto da criança com a realidade, em suas idas ao supermercado, 

compras na cantina da escola, conhecimento do dinheiro para lidar com essas situações. 

Esse tal mundo econômico possui um funcionamento complexo que, no entanto, 

apresenta aspectos estreitamente relacionados entre si. (DELVAL, 1994, p. 475; 1989). 

Socialização econômica, um grande desafio para os pré-adolescentes 

A compreensão da realidade econômica e também a da política, pela criança, 

segundo Delval (1989), é de grande importância para o estudo do desenvolvimento da 

psicologia infantil, por ser um eixo da organização social e por estar em contato com 

essa realidade diariamente, desde muito cedo. Os pequenos têm conhecimento sobre o 

dinheiro e também fazem perguntas sobre como os produtos surgem. Os conceitos 

econômicos pressupõem muitas variáveis e o pensamento infantil não possui ainda 

condições cognitivas suficientes para relacioná-las e elaborá-las em cada idade, 

demorando muito tempo para compreendê-las, necessitando sempre do apoio do adulto 

para as primeiras representações que elabora. Os estudos de tais conceitos, realizados na 

área de socialização econômica, consideram com qual idade a criança entende e pensa 

sobre: consumo, dinheiro, mesada, mercadorias, preços, poupança, valor de bens, troca, 

lucro, trabalho e emprego, propriedade, bancos, renda, pobreza e riqueza, justiça, fontes 

de riqueza, valores econômicos, e são tratados por diversos pesquisadores, com 

diferentes metodologias de pesquisa, cujos resultados demonstram, de uma maneira que 

parece ser universal, uma evolução, do mais simples ao complexo, do concreto ao 

abstrato, do passivo ao ativo, do imaginário ao real, do indiferenciado ao diferenciado, 

do rígido ao flexível, do absoluto ao relativo. Dinheiro, fábrica, supermercado, 

existência de pobres e ricos, são, para Delval (1989), os primeiros aspectos do mundo 

econômico com os quais as crianças entram em contato. (PIAGET, 1973; WARD, 1974; 

DELVAL, 1989; GUNTER e FURNHAM, 2001/1998). 

Considerando o suporte teórico apresentado e a crescente importância 

econômica que crianças e pré-adolescentes adquirem na sociedade globalizada e sua 
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vulnerabilidade diante das solicitações que enfrentam, o item a seguir descreve hábitos 

de compra, dinheiro recebido, autonomia em relação às compras, ou seja, o “Cotidiano 

econômico” dos pré-adolescentes. 

Cotidiano econômico dos pré-adolescentes 

Os pré-adolescentes também são chamados de “tweens”, termo derivado da 

palavra inglesa “between”, que significa “entre”. São crianças que não se acham mais 

crianças. Estão na faixa etária de 8 a 14 anos. O de 8 anos é o “tween” emergente e o de 

11 é o “tween” de transição. Eles possuem uma série de capacidades cognitivas, 

afetivas, motoras e de conhecimento social, que marcam uma etapa de seu 

desenvolvimento que realmente os faz diferentes de crianças um ou dois anos mais 

novas que eles. Sua autoconfiança aumenta, porque têm consciência de que sabem mais, 

compreendem melhor as coisas e essa capacidade natural para o desenvolvimento é 

intensamente vivida. Interessam-se pelos eletrônicos e sabem manuseá-los em toda sua 

complexidade, com as várias combinações de funções. No entanto, saber fazer não 

significa ter consciência ou conseguir explicar. Fazem muitas coisas ao mesmo tempo: 

assistem à TV, jogam vídeo-game e conversam com os colegas.  

Eles são persistentes em suas ações, principalmente, as de convencer os pais do 

que querem, têm uma influência muito grande na família e esta, por sua vez, abre o 

espaço para essa participação, pois as relações familiares estão mudando. Os “tweens” 

vivem num contexto tão contagiante de descobertas e prazer pela vida, demonstrando 

uma crescente independência de suas ações. Decidir o que, onde e como comprar, seja 

para casa ou para si próprio, não garante que eles conheçam ou mesmo compreendam os 

vários processos que implicam essas ações. Sua capacidade cognitiva em compreender o 

mundo depende das experiências que têm, as quais podem torná-la cada vez mais ampla 

e significativa.  

Compreendê-los não é tarefa fácil e deve ser realizada dentro de um contexto, 

pesquisando-se as famílias, os hábitos de endividamento, como as pessoas se organizam 

em relação às compras, caracterizando, assim, o processo de socialização e 

alfabetização econômica que interferem na maneira como as pessoas se organizam, 

constroem identidades, num mundo onde o apelo ao consumo é muito grande e pode 

comprometer a existência do ser humano. (DELVAL, DENEGRI, 2002). 

No Esquema 1, Fermiano (2010) apresenta a socialização dos “tweens”, que se 

encontra sob a influência de três grandes eixos: identidade e relações interpessoais; 

cotidiano econômico e mídia. O primeiro eixo, “identidade e relações interpessoais”, 

caracteriza as ações, interesses, gostos, sentimentos dos “tweens” sobre todos os 

assuntos, porque diz respeito ao seu modo de ser e estar no mundo. Ao mesmo tempo 

em que eles recebem influência do mundo econômico e da mídia, também os 

influenciam porque as características pessoais, psicológicas, sociais de sua faixa etária 

faz com que a mídia e a economia dirijam seu olhar a eles. O segundo, “cotidiano 

econômico”, revela como esses pré-adolescentes utilizam o dinheiro e como o 

concebem, suas rotinas de compras, os produtos consumidos, a falta de consciência de 

sua necessidade ou não. O terceiro, “mídia”, é o encantador mundo do “fazer sentir-se 

especial”, isto, por si mesmo, já demonstra o alto poder de persuasão que procura 

exercer sobre os “tweens”, com a utilização de linguagem simbólica que afeta a 

construção do “eu”. Onde um ou outro eixo começa é impossível determinar, tamanha a 

rede de infinitas relações que se constituem e se influenciam mutuamente. 
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Esquema 1 – Socialização dos “tweens” 

    

Denegri et al. (2006, p.105) explicam que, para que as crianças possam 

compreender conceitos-chave do funcionamento econômico do mundo, é fundamental a 

reflexão sobre os problemas econômicos reais. Elas agem no mundo econômico e 

necessitam de oportunidades para refletir sobre ele. Os autores comentam que a 

América Latina ainda não dispõe de dados sobre o montante de dinheiro que os 

“tweens” recebem. É na família que ocorre a socialização econômica, se nela há 

analfabetismo econômico, então ele é reproduzido, já que as crianças imitam seus pais 

nas atividades de compras e expressão de outros valores. 

Na socialização econômica estão implícitos valores que são construídos ao longo 

da existência de cada um. Uma geração é diferente de sua antecessora, ou seja, constrói 

valores, hábitos e, a partir do que aprendeu com seus ascendentes, modifica seu modo 

de pensar. Os atos de consumo também passam por esse processo e, o agravante, no 

caso, diz respeito à falta de consciência de como ocorre a manipulação pelo poder da 

publicidade, que é o mecanismo pelo qual se conversa com as pessoas, em especial, 

com as crianças.  

A compreensão da criança e os estágios do desenvolvimento sobre dinheiro, 

conceitos econômicos, propagandas, entre outros, a partir da epistemologia genética de 

Jean Piaget, possibilita ter um raro conhecimento de como ela pensa sobre tais assuntos 

e onde possa estar a sua vulnerabilidade, quanto ao poder de persuasão de mecanismos 

externos que mobilizam o querer interno. As pesquisas de Berti e Bombi (1981); 

Denegri, 1998, 1999; Amar et al (2002); Silva (2008); Cantelli (2009) desenvolveram 

várias pesquisas sobre o conhecimento econômico de adultos, jovens e crianças a partir 

da teoria piagetiana. 

Metodologia 
A pesquisa “Pré-adolescentes (“tweens”) – desde a perspectiva da teoria 

piagetiana à da psicologia Econômica” pode ser definida como de natureza descritivo-

correlacional. Com a utilização do delineamento correlacional se busca descrever a 

ocorrência em conjunto de fenômenos, identificando as possíveis relações entre 

variáveis. Foi realizado o levantamento socioeconômico, cultural e de consumo. A 

metodologia adotada para a coleta de dados foi a de “survey”, que visa atingir descrição, 

explicação e exploração. 

O questionário de 93 perguntas favoreceu a investigação de vários temas: 

hábitos televisivos; consumo; consumo na escola; família; escola; tempo livre e 

entretenimento; relação com a comunidade; meios de comunicação e tecnologia; visão 

de mundo.  

A variável independente desta pesquisa é representada pelo “nível 

socioeconômico”. A delimitação das variáveis dependentes foi realizada a partir da 

frequência dos conteúdos das respostas que tratam da identidade, economia e mídia, ou 

seja, cada resposta é uma variável dependente. O teste Qui-Quadrado auxiliou na 

 

Cotidiano 
econômico 

 

Mídia 

 

Identidade e 
relações 

interpessoais  
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análise, uma vez que informou se houve ou não “associação significativa” da frequência 

das respostas, em relação à variável independente “nível socioeconômico”.   

Dada a natureza qualitativo-quantitativa do estudo, realizou-se a análise de 

conteúdo das questões e a análise comparativa com outras pesquisas do Brasil e em 

outros países. 

Amostra 

A amostra foi composta de 423 “tweens”, de 8 a 14 anos, estudantes entre 3ª e 7ª 

séries do ensino fundamental de escolas pública e particular, dentre uma população de 

pré-adolescentes que vivem em três cidades da Região Metropolitana de Campinas. 

Quanto à classificação socioeconômica, os participantes foram distribuídos da seguinte 

forma: classe A1 e A2, 19,4%; B1, 27,4%; B2, 32,4%; C1, 14,2%; C2, D, E, 6,6%. 

 Para esse artigo, fez-se um recorte de um dos eixos da pesquisa, sendo 

assim, serão apresentadas 5 perguntas do eixo “Cotidiano econômico” com o objetivo 

de demonstrar o comportamento econômico dos pré-adolescentes no manuseio de 

dinheiro, as coisas que compram e sua participação nas decisões de compra da família. 

Os resultados 

 O quadro 1 apresenta a síntese do nível de significância observado na 

frequência das respostas. Na sequência, as tabelas 1, 2, 3, 4, 5 apresentam análise dos 

respectivos conteúdos. 
 

 

 

Quadro 1 – Análise de significância do eixo “Cotidiano Econômico”  

ns = p >0,05 (não foi encontrada associação significativa); s = p <0,05 (foi encontrada associação 

significativa). nc  = não comparado, ou seja, o teste qui-quadrado não pôde ser utilizado, pois muitos 

valores esperados foram inferiores a 5 ou porque o teste qui-quadrado não foi realizado, uma vez que a 

outra categoria não apresentou percentuais significativos e houve concentração maciça de escolhas. Cada 

questão tem mais de uma categoria para escolha, por isso a análise na coluna “classificação das 

categorias”. 

 

 

 

Nº da  

Tabela 

Questão Nível  

de significância 

Valor de 

p 

Classificação das 

Categorias 

Suporte 

pressuposto 

1 Recebe dinheiro para seus 

gastos 

ns 

 

0,118 

 

Para 1 categoria 

80,9% recebem 

Sim 

 

2 Necessita de mais dinheiro s 0,885 Para as 3 três 

categorias 

Sim 

3 Como decide o que fazer 

com o dinheiro 

s 

nc 

0,912 

- 

Para 3 

categorias 

Para 1 categoria 

Sim 

- 

4 O que compra com seu 

dinheiro 

s 

ns 

0,049 

0,05 

Para 1 categoria 

Para as 4 outras  

Não 

Sim 

5 Os pais pedem sua opinião 

para comprar coisas para 

casa 

ns 0,241 Para as 3 

categorias 

Sim 
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Análise das respostas 

A Tabela 1 demonstra que não foi encontrada associação significativa entre 

classe social e se os participantes “recebem dinheiro para os seus gastos” (
2
(16)=22,84, 

p=0,118). A maioria dos participantes de todas as classes afirmou recebê-lo “só quando 

pedem”, 39,2%. A porcentagem de respostas para “nunca recebe dinheiro para os 

gastos” foi ligeiramente maior para os participantes das classes C2/D/E. Talvez, se 

houvesse maior renda da família, as crianças receberiam mais dinheiro. É significante o 

percentual de “tweens” que recebem dinheiro e, ao mesmo tempo, a frequência de 

recebimento não é constante, informação essa que vem ao encontro das pesquisas que 

apontam a falta de sistematização de orientação econômica que as famílias dão a seus 

filhos. (DENEGRI, et al, 2005; CANTELLI, 2009).  
Tabela 1 – Frequências e porcentagens da questão: “Você recebe dinheiro para os seus gastos” 

Classe 

Social 

Nunca Todos os dias 
Só quando 

peço 
Semanalmente Mensalmente 

N % n % n % n % n % 

A1 0 0,0 1 12,5 2 25,0 2 25,0 3 37,5 

A2 5 6,8 7 9,5 35 47,3 16 21,6 11 14,9 

B1 5 4,3 13 11,2 55 47,4 15 12,9 28 24,1 

B2 8 5,8 11 8,0 74 54,0 13 9,5 31 22,6 

C1 4 6,7 8 13,3 36 60,0 4 6,7 8 13,3 

C2 3 20,0 0 0,0 7 46,7 2 13,3 3 20,0 

D 1 8,3 2 16,7 4 33,3 1 8,3 4 33,3 

E 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Na Tabela 2 não foi encontrada associação significativa entre classe social e 

“necessidade de mais dinheiro” (
2
(8)=3,67, p=0,885). A maioria dos participantes, para 

todas as classes sociais, afirmou “necessitar de mais dinheiro, às vezes”, 62,8%. Quando 

se analisam os dados, observando-se os percentuais daqueles que dizem “sim”, 12,4% e 

os que dizem “às vezes”, infere-se que a amostra tem uma tendência a necessitar de 

mais dinheiro. Essa informação é significativa e pode provocar, pelo menos, duas 

perguntas: Se os pais são provedores das necessidades dos filhos, porque lhes dão 

dinheiro? Se as necessidades são satisfeitas, quais seriam aquelas que não estão sendo 

satisfeitas, a ponto de necessitarem de mais dinheiro?  

 
Tabela 2 – Frequências e porcentagens da questão: “Você necessita de mais dinheiro” 

Classe Social 
Não Sim Às vezes 

n % n % n % 

A1 3 37,5 0 0,0 5 62,5 

A2 23 31,1 10 13,5 41 55,4 

B1 37 31,9 15 12,9 64 55,2 

B2 43 31,4 22 16,1 72 52,6 

C1 19 31,7 8 13,3 33 55,0 

C2 4 26,7 4 26,7 7 46,7 

D 1 8,3 2 16,7 9 75,0 

E 0 0,0 0 0,0 1 100,0 
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Na Tabela 3 não foi encontrada associação significativa entre classe social e 

“decisão do que fazer com o dinheiro” (
2
 (8)=3,33, p=0,912). A categoria “não recebe 

dinheiro” não foi considerada na comparação. 

Moschis & Moore (1979, p.103) explicam que os jovens “aprendem aspectos 

racionais básicos de consumo com os pais” e que os adolescentes buscam a 

independência de seus pais, porém tornam-se dependentes de seus pares nas tomadas de 

decisões.  

 
Tabela 3– Frequências e porcentagens da questão: “Como você decide o que vai fazer com o 

dinheiro” 

Classe 

Social 

Não recebo 

dinheiro 

Meus pais me 

dizem no que 

gastar 

Decido sozinho 

Decido, 

conversando com 

meus pais 

N % n % n % n % 

A1 0 0,0 0 0,0 6 75,0 2 25,0 

A2 5 6,8 9 12,2 51 68,9 9 12,2 

B1 4 3,4 9 7,8 80 69,0 23 19,8 

B2 4 2,9 10 7,3 95 69,3 28 20,4 

C1 4 6,7 5 8,3 39 65,0 12 20,0 

C2 3 20,0 1 6,7 8 53,3 3 20,0 

D 2 16,7 1 8,3 6 50,0 3 25,0 

E 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Tabela 04 – Frequências e porcentagens da questão: “O que você compra com o seu dinheiro” 

Classe 

Social 

Alimentos 

Material 

Escolar/ 

Transporte 

Brinquedos/ 

Eletrônicos/ 

Entretenimento 

Vestuário/ 

Acessórios 
Outros 

N % n % n % n % n % 

A1 3 37,5 1 12,5 3 37,5 0 0,0 2 25,0 

A2 41 55,4 9 12,2 10 13,5 4 5,4 8 10,8 

B1 52 44,8 16 13,8 19 16,4 16 13,8 17 14,7 

B2 52 38,0 21 15,3 18 13,1 19 13,9 16 11,7 

C1 32 53,3 15 25,0 3 5,0 5 8,3 6 10,0 

C2 6 40,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

D 8 66,7 2 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

E 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

As porcentagens, para cada categoria, referem-se à comparação com relação ao total de respostas daquela 

categoria em cada classe social. 

 

Na Tabela 4 foi encontrada associação significativa entre classe social e a 

categoria “brinquedos, eletrônicos, entretenimento” (
2
(4)=9,56, p=0,049). A 

porcentagem de respostas das classes A1/A2, B1 e B2 foram superiores, comparadas à 

C2/D/E. Para as demais categorias, não foi encontrada associação significativa com 

relação à classe social (
2
, p’s>0,05).  

A porcentagem de respostas para “alimentos” foi maior nas classes sociais 

C2/D/E. A porcentagem de respostas para a opção “material escolar, transportes” 
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aumenta, nas classes sociais menores. Os gastos com “brinquedos, eletrônicos, 

entretenimento” foram quase nulos para a classe C2/D/E e muito pequenos para a classe 

C1. A administração de recursos escassos direciona os gastos para prioridades. No 

entanto, infere-se que, se houvesse uma renda maior, tais classes consumiriam as 

mesmas coisas, pois a categoria de resposta com maior incidência sobre o que gostaria 

de ganhar no dia das crianças foi “brinquedos” e “eletrônicos”. A categoria “alimentos” 

representa 41,9% das escolhas; “material escolar e transportes”, 26,1%; “brinquedos, 

eletrônicos e entretenimento”, 10,6%.  

A pesquisa de Bukstein (2007), com “tweens” chilenos entre 10 e 13 anos, 

encontrou resultados semelhantes, isto é, 30,4% dos participantes de nível 

socioeconômico baixo gastam seu dinheiro com alimentos e bebidas, mas o mesmo não 

se aplica aos participantes de nível socioeconômico alto.  

Siegel, Coffey, Livingston (2001) citam que os “tweens” americanos gastam 

com as mesmas categorias apresentadas nesta pesquisa. O mesmo ocorre com os 

“tweens” dinamarqueses e os de Hong Kong, na pesquisa realizada por Andersen et al 

(2008).   

A pesquisa da revista Veja (2003), com jovens entre 15 e 22 anos, aponta que os 

jovens brasileiros têm renda própria de 30 bilhões de reais por ano e o poder de 

influenciar as compras dos pais está estimado em 94 bilhões de reais por ano. 

Os jovens brasileiros consomem anualmente 4 bilhões de litros de refrigerante; 

gastam 10 bilhões em telefonia celular; correspondem a 43%  do consumo do Mc 

Donald’s; comem 80% das balas, chicletes, dropes produzidos. (VEJA, 2003). 

Na Tabela 5 não foi encontrada associação significativa entre classe social e “se 

os pais pedem opinião dos participantes quando vão comprar algo para a casa” 

(
2
(8)=10,35, p=0,241). Nas categorias “sim”, 44,2%, e “às vezes”, 38%, 

respectivamente, os resultados demonstram que os pais concedem espaços nos quais os 

filhos podem ou não influenciar nas decisões de compra para a casa.  

 
Tabela 5 – Frequências e porcentagens da questão: “Seus pais pedem opinião quando vão comprar 

algo para a casa” 

 Classe 

Social 

Não Sim Às vezes 

n % n % n % 

A1 0 0,0 2 25,0 6 75,0 

A2 21 28,8 20 27,4 32 43,8 

B1 18 15,5 41 35,3 57 49,1 

B2 25 18,2 49 35,8 63 46,0 

C1 19 31,7 16 26,7 25 41,7 

C2 4 26,7 5 33,3 6 40,0 

D 1 8,3 7 58,3 4 33,3 

E 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

1 participante não respondeu a questão. 

 

Considerações 

Pode-se observar analisando as respostas que os pré-adolescentes estão inseridos 

no mundo econômico e, como possuem recursos para comprar sozinhos além de 

capacidade de influência no seio familiar, são tratados como clientes pelo mercado. 

Verificar as compras que os “tweens” fazem com seu dinheiro, onde e porque compram, 
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os produtos que solicitam a seus pais e aqueles comprados na escola, quantia dispendida 

para isso, necessidade ou não de ter mais dinheiro, participação nas compras para si e 

para casa, tem grande significado para mapear o universo econômico do qual eles 

participam e os comportamentos que manifestam. 

Os pressupostos referentes à socialização econômica e do consumidor dos 

“tweens” desta pesquisa são confirmados, demonstrando a influencia destes pré-

adolescentes no meio em que vivem e, ao mesmo tempo, sendo influenciados pelos 

mais diversos agentes de socialização. Estes “tweens” apresentam, também, os mesmos 

hábitos e valores, independente do nível socioeconômico. 

Os “tweens” vão, gradativamente, compondo a realidade a partir de quadros que 

generalizam, numa relação sincrônica e diacrônica com os elementos do meio: consigo 

mesmo, com a família, amigos, escola, comunidade, dinheiro, compras, escolhas, 

preferências, tecnologia, programas de TV, publicidade, Internet, celular e tantas outras 

coisas que fazem parte do seu conhecimento social e do de sua família.  

Os comportamentos estão mudando provocando reflexos na família, escolas, 

instituições religiosas, trabalho e outros lugares no quais há convívio social. Não é 

possível analisar o que está ocorrendo fora do contexto da globalização e todas as 

mudanças provenientes desse fenômeno possui aspectos positivos e negativos. É, 

portanto, necessário encontrar meios para que famílias, filhos e profissionais da 

educação tomem consciência do que pode ser prejudicial para suas vidas e construam 

estratégias de resistência para aquilo que não contribui para um desenvolvimento 

saudável. 
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UM ENSAIO SOBRE O DÍGRAFO CONSONANTAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL I 
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RESUMO 

Esta pesquisa visou tratar das dificuldades de escrita apresentadas por um aluno do 2° 

ano de uma Escola Estadual de Sumaré-SP, particularmente nos casos de dígrafos. A 

solução buscada foi perceber as hipóteses de escrita do aluno pesquisado, que avançam 

para além da formulação da sílaba canônica (Consoante-Vogal), quando percebe que há 

outras formações silábicas como TRATOR - dígrafo; PAPEL - consoante-vogal-

consoante; BÍCEPS - consoante - vogal - 2 consoantes; CARRO-FLEX - consoante-

consoante-vogal-consoante. O objetivo da pesquisa foi investigar a dificuldade que o 

aluno enfrenta nas formações de sílabas com várias composições na escrita. 

 

Palavras-chave: Dígrafos e Ortografia. Escritas Normativa. 

 

 

ABSTRACT 

This research aimed to address the difficulties of writing submitted by a student of the 

2nd year of a State School of Sumaré-SP, particularly in cases of digraphs. The solution 

was sought to realize the chances of writing student researched, advancing beyond the 

wording of the canonical syllable (consonant-vowel), when he realizes that there are 

other syllabic formations as TRACTOR - digraph; PAPER - consonant-vowel-

consonant; BICEPS - consonant - vowel - consonant 2; CAR-FLEX - consonant-

consonant-vowel-consonant. The objective of the research was to investigate the 

difficulty that the student faces the syllables formations with various compositions in 

writing. 

 

Keywords: Digraphs and Spelling. Normative written.  

 

 

1 Introdução 

O ensino de ortografia no Ensino Fundamental I é um trabalho em longo prazo, 

pois os alunos têm dificuldade na escrita; por exemplo, quando for um ditado e for 

usada as palavras alho-lh, chuva-ch, nascer-sc e surgir-xs, cabe ao professor fazer 

vários exercícios de fixação ou fazer um trabalho em que o aluno, ao lembrar a palavra, 

perceba o erro na sua escrita. Um bom trabalho, por exemplo, é a procura das palavras 
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no dicionário, fazer com que o aluno procure as palavras, com isso ele também aprende 

a manusear o dicionário. 

2 Revisão Bibliográfica 

Para iniciarmos esta pesquisa, partimos de uma leitura e explicação sobre o que 

é dígrafo: é quando duas letras emitem um único som, por exemplo, assar, banho, arroz 

etc. Observe que, no caso dos dígrafos, não há correspondência direta entre o número de 

letras e o número de fonemas. É importante salientar que, para haver um encontro 

consonantal, as duas consoantes devem possuir dois sons distintos. Exemplo: letra (som 

de t e som de r). Caso apresentem apenas um som, já vimos que são dígrafos. Exemplo: 

achatado (som de x). 

Dígrafos que desempenham a função de consoantes: ch, lh, nh, rr, ss, sc, sç, xc, 

gu, qu. Ex. ch (chuva), lh (molho), nh (unha), rr (carro).  
Dígrafos que desempenham a função de vogais nasais: am, an, em, en, im, in, 

om, on, um, um. Ex. am (campo), en (bento), om (tombo) 
Com certeza, o aluno irá ter dificuldade em soletrar essas palavras, nisso a escrita pode 

não ser a correta. O professor deverá fazer vários exercícios para o aluno conseguir 

assimilar a escrita. O fato é que a ortografia brasileira é complexa, visto haver várias 

letras que representam o mesmo som, vide o caso do [s], que pode ser representado por 

ss, sc, xc, c, ç e pelo próprio s. Muitas vezes, o que nos falta para escrever 

assertivamente é o conhecimento da língua portuguesa.   

Exemplos de Dígrafos Consonantais 

• lh: soalho, migalha.  

• nh: tenho, vinho.  

• ch: chegar, achatado.  

• rr: jarro, corrimão.  

• ss: massa, passeio.  

• sc: ascender, crescer.  

• sç: cresço, desço.  

• xc: excelente, excessivo  

• xs: exsudar, exsicar. 

 

       Vale lembrar que palavras com a terminação AM ou EM podem não ser 

dígrafos, pois o M nessas situações assume outro fonema, ao invés de produzir apenas 

um som junto à vogal. Isso ocorre, por exemplo, nas palavras “também” e “ficam”, e 

nesses casos AM e EM são considerados ditongos.  

“Quando eu estudei, acho que o termo ‘dígrafos’ ainda não havia sido inventado 

por algum gramático. Mas os infinitamente variados nomes da análise sintática já 

existiam”. Assim o autor continua: “A inventividade dos gramáticos não tem fim! 

Estudei muito a análise sintática. Sofri tanto que, naquele tempo, escrevi num relatório 

para o colégio em que estudei, o Andrews, no Rio, que eu queria ser engenheiro; eu era 

bom em matemática, mas não gostava das coisas da língua. A análise sintática me 

ensinou a ter raiva da literatura. Só muito mais tarde, depois de esquecer tudo o que 

aprendera na análise sintática, aprendi as delícias da língua”. (ALVES citado por 

VILARINHO, s.d.). 

Como podemos ver, com o tempo, a língua portuguesa vem sofrendo mudanças, 

para uma escrita e compreensão melhor. Devemos ter clareza de que o êxito da 

alfabetização não depende de um método determinado nem do livro didático ou 

“cartilha”, mas da postura, da segurança e do comprometimento do professor com o 
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desempenho da turma. O importante é transformar a sala de aula, a biblioteca e toda a 

escola em ambiente alfabetizador, com material de leitura farto e diversificado. 

A criança não estabelece relações entre a escrita e a pronúncia. Nesta fase, ela 

expressa sua escrita através de desenhos, rabiscos e letras usadas aleatoriamente, sem 

repetição e com o critério de, no mínimo, três. Outra característica desta fase é o 

“realismo nominal”, que designa a impossibilidade de conceber a palavra e o objeto a 

que se refere como duas realidades distintas. Assim, a criança pensa que a palavra 

“trem” é maior que “telefone”, porque representa um objeto maior e mais pesado. É 

necessário, portanto, a superação do realismo nominal, pela percepção de que a palavra 

escrita não representa o objeto, mas seu nome é indispensável para o sucesso na 

alfabetização. E isso acontece também com as letras, muitos alunos não conseguem 

assimilar as letras, pois sabemos que falamos e ouvimos o que falamos. Assim, a 

criança descobre a lógica da escrita, percebendo a correspondência entre a representação 

escrita das palavras e as propriedades sonoras das letras, usando, ao escrever, uma letra 

para cada emissão sonora. 

Por isso o dígrafo serve para auxiliar os alunos a entender e fixar a escrita 

ortográfica. 

 

3 Metodologia 

Este artigo é qualitativo, com pesquisa em campo realizada durante o estágio 

numa escola estadual na região de Sumaré, para coleta de dados com intuito, na sua 

análise, de compreender o desenvolvimento dos alunos sobre o aspecto da ortografia. 

Este estudo foi qualitativo, com intuito de compreender o processo de 

aprendizagem por meio de observação. Observar a prática foi bem relevante, pois se 

percebe o trabalho diário entre professor e aluno e suas dificuldades com relação à 

ortografia e ao dígrafo. 

 

4-Resultados e Discussões 
 

A Figura 1 mostra uma atividade com N e NH, em que o aluno teve que 

observar as palavras e encontrá-las no caça palavras. Ao encontrar cada uma, teve que 

destacá-las com uma cor. Essa atividade é de fixação, mas também exige boa 

observação do aluno para poder encontrar as palavras. 
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Figura 1- Atividade de fixação 

Fonte: Realizada pela própria pesquisa 

 

A Figura 2 mostra um ditado que serve para que o professor possa ver onde o 

aluno está errando ao formar as palavras quando for pronunciada por ele. Ao ouvir o 

ditado, o aluno vai transmitir o que aprendeu e poderá ter alguns erros, porque poderá 

confundir os sons. 
 

 

 

Figura 2: Ditado com o uso do dígrafo nh 
Fonte: Realizada pela própria pesquisa 



99 

 

  

As atividades foram de um aluno do 2° ano do Ensino Fundamental, em que a 

criança já compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores 

menores que a sílaba. Isto não quer dizer que todas as barreiras tenham sido superadas: 

a partir deste momento, a criança se defrontará com as dificuldades da ortografia, mas 

não terá mais problemas de escrita, no sentido estrito. 

Trabalhar esses tipos de exercícios com o aluno mostra onde ocorrem as 

dificuldades, porque, na maioria das vezes, eles escrevem como se lê, incorrendo em 

erro. A cada atividade trabalhada, podemos fixar o ponto de dificuldade na escrita de 

cada aluno e procurar saná-lo. 

Foram mostrados nesta análise três exemplos de atividade de apenas um aluno, 

com o fim de verificar exemplo de atividades escolares relativas à ortografia, 

particularmente o uso de dígrafo consonantal, como são feitas e elaboradas em realidade 

escolar. 

Agora seguem atividades propostas sobre o trabalho com o dígrafo consonantal 

para se aplicar a alunos que apresentam dificuldades gráficas.
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Estas atividades propostas exigem uma dificuldade maior do aluno porque, além 

de escrever corretamente as palavras, terá que depois destacar o dígrafo. Então, se a 

escrita não for feita corretamente, não poderá fazer o destaque ou fará o exercício 

errado. 

Esta atividade vai trabalhar CH, o aluno deverá fazer uma leitura e destacá-la, 

circulando-a; logo após, terá que reescrevê-la no quadro. Existe uma variedade de 

palavras com ch, em que o aluno poderá também fazer uma memorização porque é esse 

tipo de exercícios que o aluno consegue colocar em prática o que aprender. 

 

5 Considerações Finais 

Com esse trabalho, pôde-se observar como a ortografia pode ser um trabalho em 

longo prazo com os alunos, pois a fixação pela atividade é demorada para se obter. 

Percebe-se que alguns alunos ainda têm muita dificuldade em formar as palavras ao 

ouvir os sons e acabam se confundindo muito com a escolha das letras de dígrafos, que, 

sem dúvida, são bastante complexas ortograficamente. 

O dígrafo não é fácil de aprender, mas, quando é feito com um jeito que o aluno 

goste de trabalhar, poderá ter um resultado positivo. Os objetivos de ensino se referem 

às habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas durante o estudo de 

determinado conteúdo pelo aluno. Portanto, devem ser formulados de maneira clara e 

precisa e deverá indicar o que o aluno poderá ser capaz de fazer ao final de cada estudo.  

Um bom trabalho, por exemplo, é a procura das palavras no dicionário, fazer com 

que o aluno procure as palavras, com isso ele também aprende a manusear o dicionário. 

Como afirma Morais (2002, p. 112), é preciso modificar essa concepção tão distorcida 
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de que se trata do “pai-dos-burros”, pois é necessário ser suficientemente “sabido” para 

saber manuseá-lo. Assim, “é fundamental desenvolver nas crianças, desde cedo, a 

compreensão de que o dicionário é uma fonte de informação (sobre a língua, sobre as 

coisas do mundo) de valor inestimável e também um ‘banco’ de informações 

ortográficas praticamente insubstituível”. (MORAIS, 2002, p. 112) 
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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª 

SÉRIES NO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO: UM ESTUDO DE 

CASO¹ 

 

 Tânia Cristina Bassani Cecílio² 

   

A dissertação de Mestrado intitulada Formação à Distância de Professores de 1ª 

a 4ª Séries no Exercício do Magistério: um estudo de caso, de autoria de Tânia Cristina 

Bassani Cecílio defendida na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 2002, 

sob a orientação da Dra. Dulce Maria Pompêo  de Camargo, propõe-se a um estudo de 

caso que visa a compreender com a Educação à distância (doravante EAD) se constituiu 

historicamente e como as novas tecnologias estão sendo utilizadas pelo Núcleo de 

Educação Aberta e à Distância (NEAD), da Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT), e de que forma trabalha o processo de formação de professores em exercício. 

Este estudo tem como problemáticas analisadas, a formação de professores, a 

metodologia do material didático e as novas tecnologias para Educação à Distância. 

Para tanto, partimos da hipótese de que, a partir da formação recebida pela EAD, 

concomitante ao exercício da profissão – especialmente após o término do fascículo de 

Filosofia, produzido professor Silas Borges Monteiro e Célia Schmidt de Almeida, 

editados em 1995 e 1996 – houve uma mudança significativa na prática dos docentes. 

Os dados empíricos utilizados para proceder à pesquisa deu-se a partir da análise 

dos documentos do projeto NEAD (Núcleo de Educação Aberta e à Distância), das 

produções dos alunos (professores em exercício), dos fascículos de Filosofia, bem como 

de entrevistas semi-estruturadas, realizadas durante todoo trabalho, com o referido 

professor de Filosofia. Para compreensão desses dados, pautamo-nos na noções de 

conhecimento, poder e tecnologia, abordados a partir de autores como Alonso (1996), 

Alves((1994), Andrade ((1998), Balzan (1997), Bordenave (1987), Gamboa (1995), 

Ivani Fazenda (1992), Landim (1997), Menga Ludke (1998), Pedro Demo (1997), 

Perrenoud (1993), Preti (1996), Saviani (1998), Triviños (1987), dentre outros que 

compreendem a relação desses conceitos na Educação, fundamentais no processo d 

ensino e aprendizagem e, específico a este trabalho, na relação com a Educação à 

Distância. 

A pesquisa nos revela que, ao contrário do que se imagina, a Educação à 

Distância não é uma nova modalidade de ensino, ela tem uma longa história de 

experimentações de sucessos e fracassos; não está a serviço do “modismo”, tampouco é 

uma panaceia educacional ou tecnológica. Nesse sentido, o estudo revela, ainda que, 

para melhor compreendê-la, é necessário que saibamos que a mesma percorre uma 

evolução histórica resultante de avanços não apenas tecnológicos como também 

legislativos. 

A análise dos dados coletados identificou que no Brasil, no contexto atual, a 

Educação à Distância tem encontrado terreno fértil para desenvolver-se e, mesmo num 

país de políticas periféricas como este, a EAD, sem diretrizes claras, pode servir para 

políticas massificadoras, por vezes ancoradas em discursos democráticos. Com a pro-  

_______________ 
¹ Vale destacar que a resenha foi redigida pela própria autora que realizou o trabalho de pesquisa 

(dissertação de Mestrado), Tânia Cristina Bassani Cecílio. 
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²Mestre em educação pela PUCCAMP, Diretora Geral das Faculdades e Colégio Network- Nova 

Odessa/SP. 

messa de que a educação pode “salvar” e resolver todas aas questões brasileiras, muitas 

vezes provoca-se uma falácia de que se houver ampliação do acesso ou de vagas 

teremos um Brasil melhor, mais justo, porém, o acesso não é garantia de qualidade. 

A Educação à Distância não é panaceia – nos mostra este estudo -, pois ela pode 

trazer grandes contribuições para a formação de qualidade, como a abertura de 

fronteiras para o processo de ensino e aprendizagem, a possibilidade de democratizar o 

saber, de equalizar as históricas discrepâncias sociais, desde que se estabeleça 

regulações que coloquem a EAD a serviço de tais interesses. 

Nenhum país conseguiu se estabelecer com analfabetos e sem investimentos 

educacionais. Nos países “organizados” a atuação da Educação à Distância é 

monitorada, inclusive geograficamente, propiciando a mesma qualidade e avançando no 

que se diz respeito ao preconceito brasileiro, tanto nas modalidades presenciais como à 

distância. 

A pesquisa da autora evidencia que a EAD não pode ser entendida como um fim 

em si mesma, já que ela tem um grande potencial de democratização do saber, por 

possibilitar maior entendimento e acesso ao ensino de qualidade, principalmente àqueles 

excluídos do sistema presencial, pelas grandes distâncias territoriais como no caso 

brasileiro, o Estado do Mato Grosso, foco deste estudo. 

Por outro lado, a pesquisa nos move para atentar à implantação da EAD em 

economias periféricas do modelo neoliberal, com uma ideologia de substrato 

conservador e que castiga a economia nacional. Chama a atenção, pois, baseada em 

autores como Pretti et all (1996, p.47), para que a EAD não seja utilizada para 

massificar o ensino com o propósito de formação de um novo tipo de trabalhador que 

atenda a nova divisão de mercado no processo internacional de produtos, ou ainda que, 

em vista dos antecedentes que a história do País tem desvencilhado, não sirva de 

subterfúgio para corroborar ainda mais a “coleção” de reformas, ou então, que percamos 

mais uma das poucas possibilidades que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) possibilita 

aos brasileiros: a Modalidade de Ensino à Distância. 

O projeto de NEAD é apresentado, por esse trabalho, como referência dentre os 

projetos Nacionais de EAD, uma vez ele inova, busca atender aos padrões de qualidade, 

e por se apresentar como uma rica ferramenta, tendo em vista o contexto onde está 

inserido. Também por haver, no contexto brasileiro, historicamente, uma 

descontinuidade nas Polí9ticas Públicas Educacionais, conforme mostram rastreados 

por esta pesquisa. 

Os resultados da pesquisa revelam a necessidade de a EAD E DAS Novas 

Tecnologias serem conduzidas para definição de seus espaços, de forma a contribuírem 

substancialmente com a Educação, mostrando ainda que, neste estudo de caso, busca 

uma educação, por isso, aberto a possíveis sugestões e a um processo de avaliação 

permanente. Dada a sua importância e inovação, o estudo indica que é de fundamental 

importância que o projeto do NEAD defina estratégias para garantir sua independência 

financeira e seus espaços de luta e, consequentemente, sua continuidade com a 

autonomia tendo em vista a história de descontinuidade que atravessam as políticas 

públicas brasileiras. 

As conclusões sinalizam também para a grande importância da EAD no Estado 

de Mato Grosso, tendo em vistas as especificidades regionais, como as grandes 

dimensões territoriais, as condições de acesso e a falta de recursos, o que coloca a EAD 

como forte alternativa para dar conta da formação de professores, que em grande arte 

são leigos e estão em exercício. A pontam, ainda, para questionamentos em relação ao 
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processo de avaliação, uma vez que a análise dos dados exigiu, neste trabalho, tecer um 

olhar avaliativo para com a EAD. 

Como pesquisadora e autora desta pesquisa, queremos ressaltar o aprendizado 

que tivemos com o desenvolvimento da mesma, bem como com as contribuições no 

momento da defesa desta, pela banca examinadora – composta pela orientadora, Dra. 

Dulce Maria Pompêo de Camargo, e pelos arquidores, Dra. Suely Aparecida Galli 

Soares, e Dr. Newton César Balzan, ambos da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas – que ressaltaram a relevância do estudo para a área de formação, já que 

instiga a reflexões tanto sobre a Educação à Distância como sobre a avaliação do 

processo educacional como um todo. Nesse sentido a leitura deste trabalho é importante, 

uma vez que envereda para questões mais amplas sobre avaliação, tanto em relação ao 

projeto, como em reação aos profissionais da educação que atuam junto ao projeto 

EAD, como em relação à avaliação Educacional e Institucional. 

Uma análise mais precisa desta pesquisa, leva-nos, como pesquisadores e 

educadores que somos, a uma ressignificação, já que o olhar do pesquisador não se 

finda: está sempre em movimento. Por isso o lhar que a pesquisa nos incita a lançar, 

atualmente, é no sentido de estudar a avaliação e Institucional para compreender esse 

processo no interior das Instituições de Ensino e das Políticas Públicas. 

Conhecendo o PAIUB (Projeto de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras), mais especificamente os estudos da professora Ana Maria Saul, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da área de currículo, e com a publicação 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), aliados aos estudos 

da dissertação aqui resenhada, nossos interesses voltam-se a buscar compreender, nos 

meandros acadêmicos, mais especificamente com um projeto de doutoramento, agora na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, as questões que envolvem a Avaliação 

Institucional. 

Ressaltamos ainda que o que contribuiu para delinear nossos olhares á questão 

da avaliação – além dos estudos da dissertação de Mestrado – foram duas posições por 

nós ocupadas recentemente. Uma, a de estudante especial na disciplina intitulada 

Teorias do Conhecimento, no curso de Doutoramento do Instituto de Educação da 

UNICAMP, em 2001, ministrada elo professor Dr. Silvio Ancizar Gomboa, e na 

disciplina Instituições Educativas, Educação Superior e Avaliação: Concepções e 

Políticas, do Programa de Pós-Graduação em Educação, em nível de Doutorado, da 

Universidade de Sorocaba, no primeiro semestre de 2005, ministrada pelo Dr. José Dias 

Sobrinho e a Especialização em Gestão escolar, nas Faculdades Network, que 

concluiremos em dezembro do corrente. Outra, a posição profissional, uma vez que 

ocupávamos, no período de 2001 a 2004, a função de diretora das Faculdades Network, 

no interior de São Paulo. Em concomitância a essas posições, as leituras nas áreas 

políticas, avaliação e participação também valem ser citadas: Monlevade (200), Abadia 

(2003), Cury (1980), Saviani (2004), Afonso (2002), Dias Sobrinho (2003), Freitas 

(2003), Saul (1999), Díaz Bordenave 91987), Santos Filho (2005). 

Nesse sentido, podemos concluir que nossa pesquisa de Mestrado provocou um 

gesto de continuidade em Investigação, destina-se a pesquisadores, a educadores, alunos 

e a todos aqueles que não temem questionar as verdades absolutas e as suas próprias 

crenças para (se) resinificarem o processo educacional, e, neste momento investigados 

por nosso olhar em avaliação - , resinificarem o processo de avaliação no interior das 

Instituições de Ensino Superior. 
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