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Salvatore, Valéria. Uma reflexão sobre a experiência vivida no estágio das 
séries iniciais do ensino fundamental na perspectiva histórico - cultural. 2009. 
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RESUMO 
 
 
Nesse trabalho refleti a experiência vivida no estágio das Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, rememorando os períodos de observação e regência. A rememoração 
foi estimulada e orientada na interlocução com o orientador e mediada pelo 
referencial teórico para realizar a reflexão das situações de ensino-aprendizagem. 
Para concretizar tal projeto, recuperei materiais da observação, preparação e 
execução das aulas. Reli, revi, registrei lembranças e, durante a interação da 
orientação, as interferências da rememoração feita colaboraram para novas dúvidas, 
outros fatos e novas possibilidades desta. A releitura do material, após cada 
orientação, contribuiu nas lembranças, que se tornaram objetos de reflexão 
apoiadas no referencial teórico que se apóia na perspectiva histórico-cultural. Este 
trabalho resignificou o processo de aprendizado que eu esperava do curso de 
Pedagogia. Hoje, o processo que apreendi consiste na relação de ensino que em há 
interação entre professores e alunos, no qual aquele aborda as crianças com o 
objetivo intencional de ajudá-las a elaborar os conhecimentos sistematizados. Nesta 
relação, cada qual tem o seu papel. Porém, o professor é o mediador para o aluno 
num processo que acontece com a intervenção do professor, que busca dos alunos 
referências do conceito abordado e nas expressões, intervém e promove um 
compartilhamento de conhecimentos com vistas a uma nova significação.  
 
 
Palavras-chave: Formação inicial de professores; Séries iniciais do ensino 
fundamental; Estágio; Ensino e aprendizagem.  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início do curso de Pedagogia na UEL, eu alimentei a expectativa de 

que aprenderia como os professores ensinam às crianças no espaço formal de 

ensino: a escola; de como se dá o processo de ensinar e aprender os conteúdos das 

áreas de conhecimento - Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e 

Ciências Naturais. Esperei aulas que teriam a função de um “modelo”, um método 

para ensinar os conhecimentos sistematizados das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A cada série do curso fui percebendo que ensinar é uma atividade complexa 

e que o adequado não é ter uma única forma, método ou prescrição para realizá-lo. 

A partir desta elaboração, procurei saber como ser uma boa profissional e 

possibilitar aos alunos uma educação com qualidade e eficaz para suas vidas e para 

a sociedade. Esta dúvida motivou-me a querer saber mais sobre a formação de 

professores e foi através da interação com o orientador no Trabalho de Conclusão 

de Curso que este interesse ganhou um significado imenso e superou as minhas 

expectativas com relação ao aprendizado esperado no curso.  

Foi neste espaço que decidimos estudar a formação inicial dos professores, 

utilizando como material de análise e reflexão, para este trabalho, o Estágio 

Supervisionado das Séries Iniciais que realizei na terceira série do curso.  

O presente texto sistematiza o estudo e uma reflexão sobre a experiência 

por mim vivida no estágio das Séries Iniciais proposto pelo curso de Pedagogia. Este 

estágio apresentou situações que, identificadas a partir da orientação, foram 

rememoradas com a intenção de serem refletidas e embasadas pelo referencial 

teórico, mediado através da interação nas orientações. O estudo envolveu a leitura e 

a compreensão de um referencial teórico, escolhido para alcançar a percepção da 

complexidade do ensino aprendizagem e as atribuições que envolvem cada um 

neste processo.  

 

2. PASSOS PERCORRIDOS NA ELABORAÇÃO 

O meu interesse em estudar a Formação de Professores levou o professor 

orientador a oportunizar-me a fazer uso da intervenção do Estágio das Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental, realizado no 3° (terceiro) ano do curso de Pedagogia da 
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Universidade Estadual de Londrina, pois vi a possibilidade de dizermos sobre a 

Formação Inicial de Professores. 

O estágio citado não teve por finalidade ser objeto de análise do Trabalho de 

Conclusão de Curso, sendo esta escolha feita durante os diálogos com o orientador 

no decorrer das orientações do TCC.  

Dentre as atividades realizadas, foi feito um estudo buscando as 

contribuições da abordagem histórico-cultural nos estudos sobre a formação e 

atuação de professores e seus pressupostos, nas quais se situa o papel da escola. 

Para tanto, estudei as contribuições de Martha Kohl de Oliveira, Roseli Fontana e 

Nazaré Cruz (1997) que, partindo dos trabalhos elaborados por Vygotsky, 

forneceram-me elementos teóricos e metodológicos que possibilitaram uma 

investigação e análise das experiências vividas durante a realização do estágio.  

Concomitantemente ao estudo deste referencial, fiz uma rememoração do 

estágio para recuperar diversas informações e produzir um texto que registrava o 

rememorado e que passava a ser objeto de análise ao mesmo tempo em que 

orientava a continuidade da rememoração.  

A rememoração dos momentos de observação do estágio, da preparação 

para a intervenção e da intervenção de fato, incluindo as expectativas, a realidade, 

as percepções, as mudanças de planos e a experiência de atuar como profissional 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental também ocorreu através da interação 

com o orientador. 

Nesta fase do trabalho, recuperei o diário de campo de observação e 

intervenção do estágio, projeto de intervenção, memorial, materiais didáticos e 

bibliográficos, atividades de registros das crianças, fotos, transparências e projeto 

político-pedagógico da instituição concedente de estágio. 

Sabendo que o estágio não teve o fim de ser objeto de análise do TCC, as 

observações, a preparação para a intervenção e a intervenção de todo o período de 

estágio não foram gravados nem filmados, havendo apenas alguns momentos 

fotografados.  

Desta forma, foi com a lembrança, estimulada e orientada, que houve a 

possibilidade de recuperar e registrar as diversas informações sobre o período de 

estágio. As lembranças dos fatos não foram feitas como a lembrança que fazemos 

usualmente: esta reprodução da memória foi intencional, objetivou produzir um texto 
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para ser analisado, sendo que a própria produção ajudou na lembrança e na 

recriação dos momentos. 

Os fatos registrados foram completando-se e incorporando-se com o auxílio 

do orientador, que conversava e me questionava sobre quais eram as expectativas, 

como aqueles momentos tinham sido pensados, o porquê das escolhas, das 

perguntas, dos materiais utilizados, as produções das crianças, as dificuldades para 

que o planejado acontecesse, as dúvidas, as mudanças no decorrer da aula a partir 

de certas circunstâncias, as percepções, as atitudes na relação com as crianças 

durante a dinâmica das aulas. Todas estas perguntas me fizeram refletir sobre 

situações que sozinha eu não realizei e tentei buscar respostas para cada questão 

no sentido de atender às indagações do professor, contribuindo com o trabalho. 

É importante considerar que, por ser uma rememoração, sem o apoio de 

gravações e filmagens, meus dizeres e das crianças nas aulas podem apresentar 

uma ou outra palavra, interjeição, que não são as mesmas expressas no dia da aula, 

contudo não foram inventadas e a ideia, o que se quis dizer, é compreensível. 

Embora o estágio tenha envolvido o planejamento das disciplinas Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Geografia, e História, focalizei para esse 

estudo somente a aula de História: o processo de sua elaboração e 

desenvolvimento, inclusive com imagens e fotos de uma apresentação um tanto 

dinâmica da aula. 

Reli a descrição da aula de história e, com base no material do referencial 

teórico, escolhi alguns pontos que puderam ser analisados, oportunizando refletir 

sobre a contribuição que o referencial pode oferecer.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo a abordagem histórico-cultural, é na vida em sociedade que as 

características próprias do ser humano foram desenvolvidas e isso o que o 

diferenciou das demais espécies. Nesta abordagem, se o homem viver sozinho, sem 

a interação com outros da mesma espécie, ele não conseguirá realizar atividades 

específicas dos humanos e não vai se diferenciar dos outros animais. O indivíduo 

precisa do outro, do adulto, para interagir com ele e este ser seu mediador na 

apresentação do mundo e ensinar-lhe os fazeres humanos, a cultura humana, a 

partir da percepção e forma de organizar o mundo do adulto, mediador, 

desenvolvida em seu grupo social. Nesta interação, o indivíduo terá a oportunidade 

de desenvolver funções psicológicas superiores, que são as características típicas 

do humano. 

Para Oliveira (1997, p. 56), Vygotsky procurou “[...] compreender a origem e 

o desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da história da espécie 

humana e da história individual”. Ainda que ele não tenha deixado uma completa 

concepção do percurso psicológico do ser humano, suas reflexões e os seus dados 

de pesquisas dizem diversos aspectos do desenvolvimento psicológico do ser 

humano. Ele classifica e diferencia os indivíduos dos outros seres por seu potencial 

no desenvolvimento de funções psicológicas superiores. 

Para Vygotsky, a maturação biológica do organismo vivo não o transforma 

em ser humano, apenas colabora em parte, pois a maturação biológica lhe dará o 

potencial para desenvolver-se. Para este estudioso, é a vida em sociedade e a partir 

da interação com um ou mais adulto(s) de um grupo social e cultural que o indivíduo 

irá se desenvolver e passará a fazer parte do gênero humano. Irá, portanto, 

aprender a ser um humano. Sem o outro, este processo não ocorreria naturalmente, 

já que o desenvolvimento das atividades psicológicas superiores se dá através da 

interação com o adulto, ser mais maduro, que vai interferir na zona de 

desenvolvimento proximal da criança, oportunizando a ela aprender e apreender o 

mundo em que foi inserida, por meio da linguagem, gestos faciais e corporais, 

modos e práticas culturais, conforme a percepção do mundo dos adultos com a qual 

esse novo ser entra em contato ele se torna humano. 

Assim, na sua interação com o adulto, a criança é inserida em um grupo 

social e cultural. Se nascidos em grupos sociais e culturais os indivíduos têm a 
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família como o primeiro ambiente social e cultural, suas primeiras interações 

ocorrem na família. Neste ambiente social, os adultos ajudam as crianças a 

apropriarem-se da cultura humana a que tiveram acesso. Desse modo, a partir de 

seu nascimento as pessoas mais próximas da criança (pais, irmãos, avós, tios, 

primos, amigos e vizinhos) apresentam a elas as relações que realizam com o 

mundo e estabelecem o percurso histórico que elas necessitam realizar para 

relacionar-se com este mundo apresentado pelo adulto. O grupo na qual se insere a 

criança é, para Oliveira (1997), o grupo que definirá o mundo em que o indivíduo irá 

desenvolver-se e possibilitará que a criança faça seu percurso histórico.  

Ao se relacionarem com as crianças, os adultos vão interpretando os gestos 

e os sentimentos, os incômodos e desejos e respondem a elas com ações conforme 

os seus conhecimentos e práticas de sua cultura. Vão, por exemplo, entender que o 

choro do bebê é fome, é necessidade de higiene, dor ou mesmo incômodo por estar 

deitado. 

Segundo Oliveira (1997, p. 46), no início da vida a criança tem uma forma de 

comunicação: “O choro, o riso e o balbucio da criança pequena têm clara função de 

alívio emocional, mas também servem como meio de contato social, de 

comunicação difusa com outras pessoas”. 

As crianças, conforme Fontana e Cruz (1997), contam com as funções 

psicológicas naturais, que são ações reflexas, reações automáticas, associações 

simples, percepção e memória, chamadas de reações naturais. Com essas 

atividades psicológicas e mais a forma de comunicação difusa, o adulto conseguirá 

interagir com a criança, ajudando-a a pertencer ao gênero humano e interferindo em 

seu potencial para provocar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

no qual vai diferenciá-la dos outros seres. 

 

A criança, [...] nasce em um mundo humano. Começa sua vida em meio a 
objetos e fenômenos criados pelas gerações que a precederam e vai se 
apropriando deles conforme se relaciona socialmente e participa das 
atividades e práticas culturais, (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 57). 

 
 

Na relação da criança com o outro, a criança tem desafios constantes e isto 

é o que amplia as possibilidades já nascidas com ela. Com os desafios lançados, os 

adultos interferem no potencial que a criança tem para aprender e, conforme ela vai 
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imitando, tentando realizar a atividade, o adulto vai atribuindo significado às ações 

feitas por ela. 

 

O adulto ensina a criança a utilizar os objetos – ele agita o chocalho diante 
dela, ajuda-a a pegá-lo, ensina-a a chutar a bola, a comer com talheres, a 
tomar banho, a vestir-se, a falar ao telefone. O adulto aponta, nomeia, 
destaca, indica os objetos do mundo para a criança, ao mesmo tempo que 
atribui significações aos seus comportamentos. (FONTANA e CRUZ, 1997, 
p. 60). 

 

Oliveira (1997) relata que, ao observar e interagir com a criança, o adulto 

dará significado às ações dela. A esta relação do adulto com a criança, Vygotsky 

chama de relação interpsíquica. Sempre que, na relação com o adulto, a criança 

repetir por várias vezes aquela situação, ou seja, da criança realizar a ação e o 

adulto dar o mesmo significado àquela atitude, porque ele reconhece a prática como 

uma atividade estabelecida em sua mente constituída no seu grupo social e cultural, 

a criança começa a entender a própria ação e utilizá-la para se comunicar e 

conseguir o que deseja. Mediada pelo adulto, a criança interioriza os significados 

que este deu para as ações dela e estas atividades vão sendo interpretadas e 

utilizadas por ela e compreendidas em seu grupo cultural, transformando aquela 

prática em parte das suas estruturas psicológicas. 

Oliveira (1997, p. 57), com base em Vygotsky, afirma que “O ser humano 

cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial a seu 

desenvolvimento” e “[...] é através da relação interpessoal concreta com outros 

homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente 

estabelecidas de funcionamento psicológico” (OLIVEIRA, 1997,  p. 38).  

Neste processo de construção das funções psicológicas superiores, a 

criança irá apropriar-se dos “signos”, que são elementos estabelecidos pela cultura 

humana para representar objetos, eventos e situações da vida. Os signos foram 

criados nas relações do homem com o homem e do homem com o mundo. Nestas 

interações, estabeleceram formas de perceber e organizar o mundo e nomearam 

objetos, eventos e situações da vida. 

O signo é classificado por Oliveira (1997), com base em Vygotsky, como 

instrumento da atividade psicológica, porque auxilia o homem em atividades que 

solicitam a memória ou a atenção. Por representar a realidade, os signos exprimem 

elementos que podem estar ausentes do espaço e do tempo presentes, conforme 
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Oliveira (1997). Ao apropriar-se dos signos, o homem tem em sua mente conteúdos 

que o ajudam a “fazer relações, planejar, comparar, lembrar, etc.” (OLIVEIRA, 1997, 

p. 35).  

Para Oliveira (1997, p. 35): 

 

Temos conteúdos mentais que tomam o lugar dos objetos, das situações e 
dos eventos do mundo real. [...] “Essas possibilidades de operação mental 
não constituem uma relação direta com o mundo real fisicamente presente; 
a relação é mediada pelos signos internalizados que representam os 
elementos do mundo, libertando o homem da necessidade de interação 
concreta com os objetos de seu pensamento. 

 

Conforme Fontana e Cruz (1997, p. 58), os signos são “produtos culturais 

humanos” e, sendo a cultura um processo contínuo, os signos são resignificados 

conforme a utilização e o aprimoramento nos grupos culturais.  

 
A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel 
fundamental na construção do ser humano: é através da relação 
interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo vai chegar a 
interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento 
psicológico. (OLIVEIRA, 1997, p. 38). 

 

Oliveira (1997, p. 52) aponta que a trajetória das funções psicológicas 

superiores é a mesma: “O percurso é da atividade social, interpsíquica; para a 

atividade individualizada, intrapsíquica” por meio das interações gestuais e verbais. 

Assim também acontece com a apropriação dos signos. Segundo essa autora, os 

"signos são interpretáveis como representação da realidade e podem referir-se a 

elementos ausentes do espaço e do tempo presentes”. Um adulto, por exemplo, 

pode dizer sobre uma borboleta a partir do desenho dela; o desenho é a 

representação da realidade, que é a borboleta.  

Para fazer a criança aprender o significado do ser borboleta, o adulto vai 

interagir verbalmente com a criança, apresentando a ela as características do inseto. 

Com outro adulto, em outro momento, a criança vê uma foto ou a borboleta na TV, 

sendo, portanto, aquele significado inicial transformado por conta das novas 

informações e experiências. A seguir, se outro adulto apresentar a ela uma borboleta 

real, novamente ocorrerá uma mudança nas suas funções psicológicas, ocasionando 

uma resignificação sobre o conceito de borboleta. Aquele adulto, ao apresentar a 

borboleta, explica o que é no entendimento dele, ou seja, em sua forma cultural de 
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entender este inseto e, sobretudo, diz a criança o nome que leva o objeto de 

conhecimento que abrange as características dadas por ele.  

O adulto é para a criança o mediador entre ela e o objeto de curiosidade, 

pois é a partir da representação mental de um ou mais adultos que a criança se 

apropria dos signos desenvolvidos pelos grupos culturais. Inicialmente, ela copia a 

ideia deste outro, acompanha e utiliza as informações do adulto quando precisar 

entender o objeto de conhecimento e pode usar as mesmas palavras do adulto para 

falar do objeto, mas quando interiorizar as imagens e as características dadas pelo 

adulto, a criança terá sua elaboração própria e poderá a seu modo e, com seu 

vocabulário, explicará o conceito de borboleta a outra criança menos madura, que 

não tem esta representação mental ou que está ainda interagindo para entender. 

Para Oliveira (1997, p. 38), “O processo pelo qual o indivíduo internaliza a matéria-

prima fornecida pela cultura não é, pois, um processo de absorção passiva, mas de 

transformação, de síntese”.  

O meio que o adulto utiliza para que a criança possa internalizar a cultura é 

a linguagem, que é um elemento essencial para o desenvolvimento da criança e a 

inserção dela no gênero humano. A linguagem, chamada por Vygotsky de sistema 

simbólico básico, é conteúdo cultural dos grupos humanos e foi constituída em meio 

à tentativa do homem organizar-se para realizar atividades coletivas, 

especificamente o trabalho, já que para isso era necessário estabelecer um tipo de 

comunicação no qual as informações e as ações pudessem ser entendidas por 

todos os envolvidos na atividade.  

Segundo Oliveira (1997), a linguagem tem duas funções básicas: a de 

intercâmbio social, que é a comunicação, e a do pensamento generalizante. Ainda 

para este autor, o pensamento generalizante “[...] além de possibilitar a comunicação 

entre usuários da língua, define um modo de organizar o mundo real de forma que a 

alguns objetos [...] essa palavra se aplica e a outros essa palavra não se aplica” 

(Oliveira, 1997, p. 48). 

Esta última função torna a linguagem um instrumento do pensamento, 

porque a linguagem organiza o mundo real de forma que a palavra, o signo, que dá 

nome “as idéias, sentimentos, vontades, pensamentos, de forma bastante precisa” 

(Oliveira, 1997, p. 42), faça parte de uma categoria (o elemento real está dentro de 

uma categoria e também é diferente de outros elementos reais de outra categoria). 
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Conforme Oliveira (1997, p. 43), “A linguagem ordena o real, agrupando 

todas as ocorrências de uma mesma classe de objetos, eventos, situações, sob uma 

mesma categoria conceitual”. 

A linguagem é uma função psicológica superior e são os humanos os seres 

capazes de formar indivíduos através dela, são os únicos que acumulam e ensinam 

seus saberes. 

Pela interação verbal, a criança vai constituindo internamente o sistema 

simbólico (a linguagem) que é compartilhado entre os indivíduos do seu grupo social 

e cultural. 

A princípio, o grau de generalização que a criança tem sobre uma palavra é 

bem reduzido, mas são nas brincadeiras, nas conversas com os pais, com crianças 

mais maduras e com outros adultos que a criança internaliza as formas do 

pensamento cultural e com isso irá compreender de uma forma mais completa, 

ampliada, o significado das palavras aprendidas.  

 

Ao longo de seu desenvolvimento, marcado pela interação verbal com 
adultos e crianças mais velhas, a criança vai ajustando seus significados 
de modo a aproximá-los cada vez mais dos conceitos predominantes no 
grupo cultural e lingüístico de que faz parte (OLIVEIRA, 1997, p. 49). 

 

A interação ocorre dentro de um ambiente sociocultural, sendo este 

ambiente a cultura em processo de transformação constante, porque o gênero 

humano continua mantendo relações sociais, o que favorece novas apropriações de 

signos e também a resignifição de signos já apropriados. 

Além da linguagem, há outras funções psicológicas superiores que podem 

tornar a comunicação de duas ou mais pessoas mais sofisticada. Para Oliveira 

(1995), a escrita é uma função psicológica superior, pois é um instrumento que 

amplia as possibilidades humanas de conhecer e interagir. Além dos gestos e da 

fala, a escrita também é apropriada pela criança em sua relação com o(s) adulto(s). 

Segundo essa autora, a escrita é um instrumento que torna as funções 

psicológicas superiores mais sofisticadas, possibilitando a criança aprimorar a sua 

comunicação com as pessoas de seu grupo social e também em outros ambientes 

sociais. Através da fala e da escrita, as pessoas podem comunicar suas 

necessidades, seus pensamentos, o conhecimento que têm, usar este instrumento 

para os diversos papéis que realizam socialmente, podem obter outros 
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conhecimentos através da leitura, aprimorando a sua relação consigo mesmas, com 

outras pessoas e com o mundo. 

 

A escrita, além de ser, em si, um objeto de conhecimento, é um sistema 
simbólico que tem um papel mediador na relação entre sujeito e objeto de 
conhecimento e um artefato cultural que funciona como suporte para certas 
ações psicológicas, isto é, como instrumento que possibilita a ampliação da 
capacidade humana de registro, transmissão e recuperação de idéias, 
conceitos, informações. A escrita seria uma espécie de ferramenta externa 
que estende a potencialidade do ser humano para fora de seu corpo: da 
mesma forma que ampliamos nossa capacidade de registro, de memória e 
de comunicação. (OLIVEIRA, 1995, p. 13) 

 

Para Vygotsky, a cada passo no auxílio à criança, ou seja, a ajuda do adulto 

com a sua representação mental, suas instruções e modos de perceber o real, 

provoca e contribui para novos aprendizados na criança, que é o processo 

intrapsíquico. À medida que vão se consolidando algumas funções psicológicas, 

apropriações de signos, o pensamento da criança estará mediado por novos 

conhecimentos que favorecem sua interação com os objetos, eventos e situações, 

com demais adultos e crianças mais maduras. 

Para ele, cada novo aprendizado é uma oportunidade para novos 

aprendizados, novas aptidões, para novos desafios e isto possibilita o despertar de 

processos internos de desenvolvimento. “[...] o aprendizado que possibilita o 

despertar de processos internos de desenvolvimento que, se não fosse o contato do 

indivíduo com um determinado ambiente cultural, não ocorreria” (OLIVEIRA, 1995. p. 

11). 

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento psicológico precisa ser entendido 

como um processo que não se encerra apenas até o que já é aprendido, incluindo, 

portanto, o que a criança consegue realizar e o seu potencial para realizar demais 

atitudes com a ajuda de uma pessoa mais madura que ela, como um colega da 

escola ou o(a) professor(a). Para ele, o que desperta a atividade do 

desenvolvimento é o aprendizado. É na interação com o outro, em uma condição 

própria, que o aprendizado pode acontecer. Nisto, é importante entender sobre o 

desenvolvimento real e potencial.  

De acordo com esse autor, o desenvolvimento real é o que a criança 

consegue realizar sem a ajuda de outra pessoa, ou seja, as funções psicológicas 

para a atividade que a criança já realiza estão consolidadas; já o desenvolvimento 
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potencial significa que a criança pode conseguir fazer determinada atividade com a 

ajuda de outra pessoa que já saiba realizar.  

No desenvolvimento potencial, a criança está em processo de 

amadurecimento de funções psicológicas, podendo outra pessoa, durante a 

interação, colaborar na organização do seu pensamento e possibilitar o aprendizado. 

Vygotsky afirma que esta prática favorece o desenvolvimento da criança porque ela 

consegue adiantar novos aprendizados.  

 
A idéia de nível de desenvolvimento potencial capta, assim, um momento 
do desenvolvimento que caracteriza não as etapas já alcançadas, já 
consolidadas, mas etapas posteriores, nas quais a interferência de outras 
pessoas afeta significativamente o resultado da ação individual. 
(OLIVEIRA, p. 60, 1997). 

 

Segundo Oliveira (1995), o fato de uma criança conseguir fazer a atividade 

sozinha após ter sido auxiliada por outra pessoa indica que ela estava apta a 

aprender a nova tarefa, mas as funções psicológicas necessárias para efetivar a 

tarefa ainda não haviam se estabilizado na criança, o que dificulta a realização da 

tarefa. Contudo, na interação com uma pessoa adulta, por exemplo, o(a) 

professor(a), no espaço escolar, a criança irá aprender a atividade a partir da 

imitação, copiando a habilidade, a atitude, e iniciando as atividades com o uso das 

informações ditas pelo(a) professor(a), que tem as funções psicológicas da atividade 

escolhida consolidadas, ou seja, que sabe realizar a tarefa. Através da interação, 

que inclui as palavras, as ações, a imitação pela criança, a repetição, a criança é 

ajudada a incorporar e apropriar o processo que a fará realizar a tarefa sozinha.  

A escola é o ambiente social que foi desenvolvido pela cultura humana para 

realizar o aprendizado desta cultura de uma forma sistematizada, organizada, de 

forma que a criança tenha acesso ao conhecimento de cada área (Ciências naturais, 

Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Artes e Educação Física). O 

aprendizado neste ambiente é intencional, pois a criança sabe que vai lá para 

aprender e o(a) professor(a), ensinar. Para Fontana e Cruz (1997), o papel de dar 

acesso aos conhecimentos sistematizados aos estudantes é específico da escola. É 

neste ambiente social, com horário e dias estabelecidos, que um dos objetivos da 

escola, o aprendizado dos conceitos por parte dos alunos, tem lugar para acontecer. 

O acesso ao conhecimento realiza-se na relação de ensino através da interação em 

que alunos e professores compartilham conhecimentos para sistematizá-los. 
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Os conteúdos sistematizados de cada área de conhecimento são, conforme 

essas autoras, “[...] partes de teorias que buscam explicar e comprovar os 

fenômenos da natureza e os fatos sociais”. Segundo elas, no ensino tradicional, no 

processo de aprendizagem, os alunos ocupam uma posição passiva, de ouvintes, 

diante das informações que são faladas pelos professores. Estes definem os 

conceitos sem abordar os vários significados que tiveram ao longo de sua utilização 

pelos grupos culturais na história da humanidade. Os alunos, nesta modalidade de 

ensino, não têm um papel que colabora no seu processo de constituição dos 

conceitos. Suas colocações não são encaradas como contribuições na relação de 

ensino para a elaboração dos conceitos; são tidas como informações que 

reproduzem o que memorizaram, expressões resultantes de pouco estudo ou de 

falta de aprendizado (Fontana e Cruz, 1997, p.108). 

As interações tidas pelas crianças e que elas têm com as pessoas mais 

maduras do seu convívio, junto de familiares e amigos, em experiências extra-

escolares, em diferentes ambientes sociais, são descartadas pelo(a) professor(a) 

porque este(a) é a pessoa que ocupa o lugar central na escola, o de transmitir o 

conhecimento acumulado e organizado da humanidade. Nesta relação, cabe à 

criança apenas o papel de absorver, memorizar e reproduzir.    

 

A expressão da criança e suas elaborações próprias não são levadas em 
conta. A história dos conceitos, as transformações por que passam, os 
sentidos que evocam e provocam nos alunos, as experiências anteriores 
dos alunos com essas palavras, também não são tidos como questões 
relevantes [...]. (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 108). 

 

Com base em Vygotsky, Fontana e Cruz dizem a respeito do papel da 

escola e redefinem a relação do(a) professor(a) com o aluno em uma situação de 

cooperação e compartilhamento de conhecimento para realizar o objetivo da escola, 

que é ensinar o conhecimento da cultura humana, os conhecimentos sistematizados. 

Para Fontana e Cruz, o processo da aprendizagem dos conhecimentos 

sistematizados também se dá na interação, mas esta acontecerá entre o(a) 

professor(a) e os alunos dentro do ambiente escolar, sendo o(a) professor(a) o(a) 

mediador(a) entre o aluno e os conteúdos sistematizados. 

Durante a aula, a interação destes levará os alunos a expor seu pensamento 

e a refletir sobre ele. Nesta interação, o(a) professor(a) vai convidar os alunos a 

participarem da aula para chegar ao objetivo final, que é o aprendizado. 
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Apresentando o conteúdo da aula, o(a) professor(a) convoca os alunos a falarem o 

que sabem sobre o assunto e os induz a um diálogo mais profundo. Nesta 

oportunidade, o docente questiona as colocações deles com perguntas que tornem o 

assunto um problema a ser resolvido. Com isso, faz os alunos pensarem acerca do 

próprio pensar, que passa a ser conhecido pelos outros alunos da sala através da 

linguagem.  

O(a) professor(a), que tem a representação mental do conceito mais próxima 

do conhecimento científico, direciona os alunos, aproveitando os significados que 

eles trazem e os compara porque sabe que seus alunos têm diferentes graus de 

generalização e também expõe diferentes formas de uso do conceito discutido, 

numa troca de significados, para favorecer a reflexão dos alunos e ajudá-los na 

organização do pensamento para conseguir resolver o problema, que é elaborar o 

conceito.  

 

O professor participa ativamente do processo de elaboração conceitual da 
criança. Nas relações que mantém, ele utiliza novos conceitos, define-os, 
apresenta-os em diferentes contextos de uso, propõe atividades em que 
devem ser empregados. Destaca, recorta informações e significados em 
circulação na sala de aula, direcionando a atenção da criança para eles; 
induz à comparação entre informações e significados; possibilita a 
expressão das elaborações da palavra, organizando verbalmente seu 
pensamento; problematiza as elaborações iniciais da criança, levando-a a 
retomá-las, a refletir sobre possibilidades não consideradas, a refletir sobre 
seus próprios modos de pensar[...]. (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 112).  

 

Na citação acima, Fontana e Cruz destacam, por exemplo, que aprender a 

refletir sobre o seu próprio pensamento é uma atividade mental que as crianças não 

realizam sozinhas e a possibilidade de expressar-se faz que elas reflitam sobre 

informações que não perceberiam em suas falas. Isto colabora no processo de 

aprendizado dos conceitos em sua forma mais sistematizada.  

O(a) professor(a), no papel de mediador, é quem pode intervir na zona de 

desenvolvimento proximal da criança, possibilitando este aprendizado. 

    

Ao possibilitar o acesso das crianças a atividades intelectuais ainda não 
incorporadas por elas, a professora contribui para o desenvolvimento de 
seus conceitos iniciais, que são deslocados do processo de utilização da 
palavra nas situações imediatas (que as crianças já dominam) para o de 
reflexão sobre a própria linguagem (uma atividade intelectual a ser 
desenvolvida pela criança). (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 113). 
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Conforme Oliveira (1995), é também papel da escola alfabetizar os alunos 

para que possam aprimorar o sistema simbólico básico dos grupos sociais, a 

linguagem, possibilitando, com isso, relações sociais através deste instrumento e a 

apropriação do conhecimento sistematizado. 

 

Essa instituição tem a função explícita de tornar “letrados” os indivíduos, 
fornecendo-lhes instrumentos para interagir ativamente com o sistema de 
leitura e escrita, com o conhecimento acumulado pelas diversas disciplinas 
científicas e com o modo de construir conhecimento que é próprio da 
ciência. (OLIVEIRA, 1995, p. 13) 

 

É pela imitação que a criança pode incorporar a leitura e a escrita em suas 

atividades psicológicas. Na escola, o docente pode utilizar a imitação no processo do 

aprendizado da leitura e da escrita da criança. É imensa a importância deste 

profissional para este aprendizado, principalmente se no grupo cultural a que a 

criança pertence não houver alfabéticos.  

Vygotsky relata que, mesmo com o desenvolvimento potencial para aprender 

os processos psicológicos para a leitura e a escrita, estes só vão se consolidar se a 

criança estiver em uma situação própria para esta aprendizagem. Se não há a 

prática da leitura no grupo social e cultural da criança, por exemplo, na escola ela 

terá de aprender a ler e terá mais dificuldade em manter o hábito da leitura, sendo 

que não vê esta atividade acontecendo no ambiente social que ela vive. Com isso, 

seu vocabulário poderá ser bastante reduzido se comparado ao vocabulário de uma 

criança que convive com leitores, porque esta tem maior chance de contato com 

materiais de leitura e adultos para auxiliá-la, favorecendo, assim, a apropriação de 

signos e também a resignificação dos que ela já conhece.  

Oliveira lembra ainda que: 

 

Como na escola o aprendizado é um resultado desejável, é o próprio 
objetivo do processo escolar, a intervenção é um processo pedagógico 
privilegiado. O professor tem o papel explícito de interferir na zona de 
desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não 
ocorreriam espontaneamente. (OLIVEIRA, 1997, p. 62). 

 

Sabemos que as funções psicológicas superiores não se consolidam 

sozinhas, sendo necessária a intervenção de um adulto mais maduro para ajudar. 

Na escola, este adulto é o(a) professor(a). Ele é o mediador para a criança na 

apropriação dos conhecimentos científicos. É ele quem irá por suas atitudes e 
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modos de pensar para auxiliar na consolidação das funções psicológicas dos alunos 

através da intervenção pedagógica.  

Segundo Oliveira (1995), o fato de a criança conseguir fazer a atividade 

sozinha após ter sido auxiliada por outra pessoa indica que ela estava apta a 

aprender as novas tarefas, mas as funções psicológicas necessárias para efetivá-las 

ainda não haviam se estabilizado na criança, o que dificulta sua realização, mas na 

interação com uma pessoa adulta, que no espaço escolar, é o(a) professor(a), e a 

criança aprenderá a atividade a partir da imitação, copiando a habilidade, a atitude e 

usando as informações ditas por ele(a), que tem estas funções psicológicas 

consolidadas, ou seja, que sabe fazer a tarefa. Devido à imitação e à repetição, a 

criança apropria-se de conhecimento para realizar sozinha.  

No espaço escolar, a imitação pode ser utilizada, visto que é uma 

intervenção que resulta em aprendizado, promovendo, com isso, o desenvolvimento 

da criança. O(a) professor(a) vai, primeiramente, dizer à criança como fazer e como 

pensar. Inicialmente, o aluno segue o(a) professor(a) para depois realizar sozinho a 

atividade que foi capaz de concluir com a ajuda de uma pessoa mais madura. Na 

demonstração do docente ao fazer uma conta de multiplicação, por exemplo, ele 

escreve no quadro o problema e, passo a passo, realiza a multiplicação. Mas, para 

que os alunos comecem a repetir, a imitar, é necessário que estes tenham antes 

aprendido o que significa multiplicar, que é a soma de parcelas iguais. 

 

A operação interpessoal é reconstruída internamente, conforme o indivíduo 
imita o parceiro apropriando-se do pólo que lhe faltava na tarefa, ou seja, 
das instruções, dos questionamentos e dos recortes que outrem lhe 
oferecia, podendo assim fazer indicações a si mesmo. (Oliveira, 1995, p. 
52,).   

 

Oliveira (1997), comenta que ao longo do desenvolvimento do indivíduo vão 

ocorrendo transformações dos significados por causa das experiências pessoais que 

vivem, mas também enfatiza sobre as transformações dos significados no 

desenvolvimento escolar. Essas mudanças se efetivam devido à intervenção do 

professor. Os signos apropriados pela criança, porque pertence a um grupo social e 

cultural, serão “lapidados” na escola.  

Na relação de ensino, o grau de generalização e abstração do(a) 

professor(a) a respeito do conhecimento das disciplinas científicas e a individuação 

deste profissional, utilizando suas experiências pessoais, interferem nas 
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transformações conceituais dos alunos. Os professores têm sobre os conceitos um 

grau de generalização diferente do de seus alunos. Aqueles conhecem os conceitos 

em diferentes situações de uso, porque já tiveram mais experiências de interação 

com outras pessoas. Por exemplo, em seu contexto familiar, na formação acadêmica 

e na sua busca pessoal pelo conhecimento da cultura humana. O grau de 

generalização do(a) professor(a) sobre os conceitos foi constituído através da 

experiência deste(a) como pessoa em seus diferentes papéis na sociedade e que 

ocorreram por causa das relações sociais. 

  

[...] o professor, como adulto que já teve acesso a um conjunto muito mais 
amplo de informações e de práticas culturais de conhecimento e de 
organização da atividade intelectiva, possibilita às crianças o contato com 
diferentes situações de uso do conceito, destacando, apontando as 
diferenças de que o conceito se reveste em cada situação (FONTANA e 
CRUZ, 1997, p. 115). 

 

Os alunos ampliam o significado real dos conceitos mediados pelo(a) 

professor(a) e também pelos colegas mais avançados no saber dos conteúdos das 

disciplinas científicas. Isto acontece também na interação: as intervenções do(a) 

professor(a) vão permitir que compartilhem os conhecimentos, pois é ele quem dá a 

oportunidade aos alunos de se expressarem, caracterizando nestas expressões a 

relação que o conceito tem com a vida deles nas situações imediatas, 

diferentemente das situações intencionais, ocorridas na escola. Com o conteúdo que 

os alunos trazem, os professores trabalham para que eles possam refletir sobre as 

diferentes informações da sala de aula, visto que entre os alunos há graus diferentes 

de generalização sobre o conceito devido à diversidade cultural do grupo social a 

que cada aluno pertence. O confronto das palavras, das ideias, refutando e se 

apropriando de novos significados na tentativa de responder ao outro, colabora para 

que organizem o pensamento e as respostas, possibilitando a transformação do 

conceito. 

 

Então se realiza a intervenção deliberada do educador na formação da 
estrutura conceitual das crianças e adolescentes. As transformações de 
significado ocorrem não mais apenas a partir da experiência vivida, mas, 
principalmente, a partir de definições, referências e ordenações de 
diferentes sistemas conceituais, mediadas pelo conhecimento já 
consolidado na cultura. (OLIVEIRA, 1997, p. 50). 
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Conforme Oliveira (1997), é essencial destacar que o(a) professor(a) vai 

trabalhar junto com os alunos no aprendizado do significado estabilizado da palavra, 

que diz dos objetos, eventos e situações da vida real.  

 

O significado propriamente dito refere-se ao sistema de relações objetivas 
que se formou no processo de desenvolvimento da palavra, consistindo 
num núcleo relativamente estável de compreensão da palavra, 
compartilhado por todas as pessoas que a utilizam. (Oliveira, 1997, p. 50). 
 

Há ainda que considerar também o sentido da palavra: 

 

O sentido da palavra liga seu significado objetivo ao contexto de uso da 
língua e aos motivos afetivos e pessoais de seus usuários. Relaciona-se 
com o fato de que a experiência individual é sempre mais complexa do que 
a generalização contida nos signos. (OLIVEIRA, 1997, p. 50). 

 
 

São os professores que ensinam a razão da nossa alimentação, por 

exemplo: alimentamo-nos para manter vivas as nossas células através das 

vitaminas, dos carboidratos, dos açúcares, dos líquidos, que são alimentos 

essenciais para o nosso desenvolvimento biológico, pois repõem nossas energias, 

gastas quando falamos, pensamos, andamos e corremos. Os professores explicam 

o que querem dizer quando se ouve que “nos alimentamos e nos hidratamos para 

crescer”.  São eles que trazem estas informações, o que é mais elaborado, mais 

completo, porque estão apoiados pelos conhecimentos científicos. “No caso 

específico do conhecimento escolar, o referencial privilegiado dos sistemas 

conceituais é o saber acumulado nas diferentes disciplinas científicas” (Oliveira, 

1997, p. 50).  

Oliveira (1997) sugere a brincadeira de faz–de–conta como um momento 

muito adequado ao desenvolvimento da criança. Esta brincadeira ajuda a criança a 

separar os elementos concretos do seu funcionamento psicológico porque dá outro 

significado a objetos concretos. No teatro, por exemplo, a criança representa vários 

papéis que ela pode ocupar na sociedade. Nesta interação, o professor pode lapidar 

os conceitos através do confronto da diversidade cultural e do grau de generalização 

de cada uma das crianças. Este ambiente terá bastantes possibilidades de relações 

sociais que ajudam na representação mental de determinado objeto, evento ou 

situação.  “No brinquedo a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas 
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atividades da vida real e também aprende a separar objeto e significado” (OLIVEIRA, 

1997, p. 67).  

Com isso, é importante destacar que o papel do(a) professor(a) não é 

apenas auxiliar a criança na organização do seu pensamento. Na escola, seu papel 

é de mediador entre a criança e o conhecimento sistematizado, que exige deste 

profissional uma intervenção na qual ele compartilha conhecimentos que se 

localizam no saber sistematizado.  

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO ESCOLAR 

No curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, o estágio das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental é etapa obrigatória no currículo do curso. A 

carga horária do estágio é de 136 (cento e trinta e seis) horas, distribuídas em duas 

fases: observação e intervenção em sala de aula. 

Escolhido pela Supervisora do Estágio, o campo de estágio no qual realizei a 

observação e a intervenção foi a Escola Municipal Mercedes Martins Madureira - 

Ensino Fundamental e Educação Infantil. A instituição é localizada em Londrina, na 

região oeste, bem próxima ao centro desta cidade, no Jardim Shangri-lá B, tendo 

como limites vizinhos os bairros Jardim do Sol e Vila Nova.  

Devido à localização geográfica do bairro, esta escola recebe alunos da 

região norte, leste, oeste e central da cidade de Londrina, como também alunos das 

comunidades Bratac e Quati. 

Conforme o Projeto Político-pedagógico de 2006, no bairro Shangri-lá B há 

uma população de aproximadamente 1000 (mil) famílias de classe social média e, 

além das moradias, na rua da escola há uma Paróquia (templo católico), um 

seminário (católico), poucas empresas de diferentes ramos de atividades, um 

supermercado, uma floricultura e uma empresa jornalística.  

A escola ocupa um terreno com área total de 4.040,00m², havendo 390,27m² 

de área construída e cada sala de aula com 48,00m². Há quatro salas para aulas, 

uma biblioteca, uma sala para a secretária e para a diretora, uma sala para reuniões 

e lanche das professoras (nesta sala há estantes com livros e fitas VHS para uso 

dos professores e um sanitário), uma cozinha para a preparação da merenda e 

mesas e bancos. Há também dois sanitários para os alunos (um para os meninos e 
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o outro para as meninas), uma casa tipo popular, na qual mora uma família e, no 

fundo e nas laterais do terreno da escola, há um gramado e algumas árvores 

próximas ao muro da escola. Além disso, há uma quadra esportiva que fica ao lado 

da escola (fora do terreno); esta quadra é da comunidade e é revezada entre os 

alunos da Escola e alunos do Projeto Viva Vida, instalados no Salão Paroquial 

Nossa Senhora do Carmo, localizado a rua da escola. 

Iniciado no ano de 2006, o projeto Viva Vida Shangri-lá é coordenado pelo 

Provopar e atende meninos e meninas em situação de risco. O horário de 

atendimento é contra-turno ao horário escolar. Há 12 (doze) alunos desta escola que 

frequentam o projeto, segundo o Projeto Político Pedagógico. 

A escola necessita de mais salas, pois de fato não há sala própria para a 

biblioteca, contra-turno, coordenação, supervisão e orientação; em uma única sala, 

pequena, os materiais da biblioteca (prateleiras para livros de literatura, didáticos de 

várias editoras para as séries iniciais, vídeos, material para teatro de fantoches, 

tintas e pincéis) dividem o espaço com as funções de contra-turno, coordenação, 

supervisão e orientação. Não existe lugar para leitura e trabalhos de pesquisa, por 

exemplo, e a criança tem dificuldade para escolher livros. Porém, isto é possível se 

os alunos forem em grupos muito pequenos. No mesmo espaço há também 

armários, uma mesa para reuniões. Na mesma sala há um computador sem acesso 

à Internet para os professores e não há computadores para uso das crianças. 

Apesar de a biblioteca estar nestas condições, o local fica aberto 20 (vinte) horas por 

semana, com uma pessoa atendendo no período da manhã e outra no período da 

tarde. Devido à falta de um local específico para a biblioteca, há o Projeto Palavras 

Andantes, no qual a criança escolhe um livro para ler em casa. Esta atividade 

acontece dentro das salas de aula, na Hora do Conto, na qual outra professora 

comparece à sala para contar uma história e também dispõe aos alunos livros para 

que leiam na sala e levem para ler em casa. 

No ambiente das salas de aula há o quadro negro, móveis para os alunos e 

professoras. Os alunos têm carteiras separadas das cadeiras, em boas condições, e 

são organizadas em fileiras. Há uma mesa e uma cadeira para a professora, 

próximas ao quadro negro. No fundo da sala, há um armário para materiais 

escolares de uso diário, como cadernos dos alunos, folhas sulfite, giz de cera, cola e 

tintas. Também há um tanque com torneira (de lavar roupas), recursos audiovisuais 

(TV e vídeo), ventilador, cortinas nas janelas e iluminação. Em um dos cantos da 
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sala, há uma prateleira para livros didáticos e, neste mesmo canto, há uma mesa 

redonda com cadeiras para dispor livros de Literatura Infantil nas aulas da Hora do 

conto. Além destes materiais, nas paredes da sala estão expostos cartazes com as 

letras do alfabeto, tabuada, lista de aniversariantes e calendário. 

A escola tem uma diretora e uma supervisora, que se dividem nas tarefas de 

coordenação e orientação educacional. Há uma secretária, que trabalha em uma 

carga horária de seis horas por dia. No quadro docente, a escola possui 9 (nove) 

professoras regentes, uma auxiliar, uma de apoio e uma no contra-turno (trabalha 

dez horas por semana). Há três inspetores, que trabalham 20 (vinte) horas por 

semana, 3 (três) cozinheiras e serventes (limpeza), sendo que estes trabalhadores 

estão vinculados a uma empresa terceirizada.  

A secretaria divide o mesmo espaço da direção com a supervisora                  

e, às vezes, nesta sala, a supervisora atende pais e/ou responsáveis das crianças 

para assuntos diversos.  

Conforme o Projeto Político-pedagógico, nesta instituição os dias letivos são 

200 (duzentos) e a carga horária para os cursos ofertados são de 800 (oitocentas) 

horas. A instituição funciona das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 

17h30min. Atendem quatro turmas de manhã, quatro turmas à tarde e uma turma da 

Educação Infantil.  

O aluno ingressa na escola via matrícula. Para as séries iniciais, é 

necessário ter 7 anos completos ou facultativamente 6 anos até o dia 01 de março 

do ano letivo que cursará a série. Para a Educação Infantil, caso haja vaga, é 

necessário ter 6 anos completos ou a completar durante o ano. 

Os documentos necessários para a matrícula são a certidão de nascimento 

ou RG (cópia e original), comprovante de residência (fatura Copel), histórico escolar 

ou declaração de transferência da escola de origem e atestado de vacinação. Dá-se 

preferência aos que moram próximos à escola e o critério para a composição das 

turmas é a idade. 

A articulação família-escola é feita através de uma reunião inicial para 

apresentação dos professores e da escola e há outras quatro reuniões por bimestre, 

além de reuniões individuais constantemente. Segundo a supervisora, há boa 

participação nas reuniões de pais e reuniões da Associação de Pais e Mestres – 

APM nas atividades escolares.  
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Os pais dos alunos possuem uma escolaridade variada: primeiro grau 

incompleto, segundo grau incompleto e alguns com segundo grau completo e outros 

com nível superior completo. 

O planejamento escolar é feito durante a semana pedagógica, que acontece 

antes de começarem as aulas. 

Na escolha dos livros didáticos, as professoras recebem muitas sugestões. 

Os livros didáticos são de várias editoras e, dentre estas, as professoras separam 

três sugestões. A escolha é feita com base no Projeto Político-pedagógico. Analisam 

o conteúdo, interdisciplinaridade e se há tendência construtivista. 

Para o Projeto Político pedagógico da instituição, esta escola segue os 

princípios Filosófico–Pedagógicos da Mantenedora, a Secretaria Municipal de 

Educação de Londrina, que se anuncia como construtivista. Embora especifiquem o 

construtivismo, no texto da SME de Londrina consta que optaram por uma 

concepção construtivista sociointeracionista como referencial teórico, no qual 

também adotam alguns dos postulados de Vygotsky. 

A avaliação da aprendizagem dos alunos é percebida nas atividades diárias, 

com provas objetivas e subjetivas, trabalhos individuais e coletivos (pesquisas, 

jogos, desenhos, painéis, provas e maquetes), comportamentos e nas observações 

feitas pelas professoras. Segundo uma professora regente que também faz o contra-

turno, os alunos passam para a série seguinte quando “dão conta” do conteúdo 

proposto pela professora; se não conseguem realizar todas as atividades ou tenham 

tido dificuldade em algum conteúdo das disciplinas, mas têm vontade de aprender, 

têm esperança e maturidade emocional poderá ir para a série seguinte. Isto é 

decidido em reunião com professores, direção e supervisão. Na escola, não existe 

conselho de classe: o que ocorre são reuniões entre professores, supervisora e 

orientadora para falar sobre os alunos. 

A escola atende um total de 258 (duzentos e cinquenta e oito) alunos, dos 

quais 49 (quarenta e nove) estão na Educação Infantil e 209 (duzentos e nove) nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Há alunos de inclusão em todas as salas, 

mesmo a escola apresentando inúmeras barreiras arquitetônicas, dificultando o 

atendimento adequado.  

Segundo a supervisora da instituição, 30% (trinta por cento) das crianças da 

escola entre Educação Infantil e Séries Iniciais apresentavam problemas emocionais 

e necessitavam de atendimento psicológico. No entanto, apenas situações 
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consideradas “mais graves” são encaminhadas ao Centro de Atendimento 

Psicossocial infantil – Caps. Ainda sobre este aspecto, soube-se também que os 

pais das crianças também necessitavam deste atendimento. 

Esta escola recebe trabalho voluntário de psicopedagogas (Prefeitura e 

Clínica Psicológica da UEL) e fonoaudiólogas (UNOPAR). Também é parceira da 

escola a Clínica Reaprender, assim como a Turma da Tarefa, Projeto Viva Vida 

Shangri-lá – Provopar, Conhecer Londrina, Escola Municipal de Trânsito e PROERD. 

Das crianças atendidas, 20 (vinte) são acompanhadas com psicopedagogas 

(Prefeitura e UEL) e outras 50 (cinquenta) possuem cadastro pronto, aguardando 

atendimento; 10 (dez) crianças são atendidas por fonoaudiólogas (UNOPAR) e 24 

(vinte e quatro) estão cadastradas aguardando atendimento.  

Há crianças que participam do repasse de rendas, cartões de benefícios 

como Bolsa Família, Bolsa Escola Federal ou Municipal e Auxílio Gás. 

Nos intervalos (recreio), é servida uma refeição escolhida por nutricionistas e 

preparada por cozinheiras na própria escola. Também nos intervalos, as crianças 

brincam com bolas e cordas na calçada ou gramado que envolve a escola ou leem, 

pois dispõem de livros em uma mesa próxima ao refeitório. Sobre a refeição, há boa 

aceitação por parte das crianças, porém não podemos dizer o mesmo das 

professoras porque não podem usufruir deste benefício, isto depois da terceirização 

deste serviço por parte da Prefeitura do Município de Londrina. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO REALIZADO 

Este período possibilitou o contato com o espaço físico da escola, 

relacionamento com as professoras, com os alunos, direção, supervisão e demais 

funcionários, além da experiência de preparar um projeto de ensino, planos de aula, 

ter contato com material didático e colocar-se no lugar dos professores.  

A observação no estágio foi de junho a setembro, isto porque eu pude ir às 

observações apenas uma vez na semana.  Foi neste momento do estágio que visitei 

todas as salas do período da manhã e somente uma à tarde (duas 4ª séries, uma 3ª 

série e uma 2ª série - turno matutino - e uma 3ª série do turno da tarde). Em cada 

sala, a média é de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) alunos. Em geral, as aulas a que 
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assisti eram de Língua Portuguesa e Matemática; os conteúdos de Geografia, 

História e Ciências naturais foram pouco frequentes. 

Uma estagiária e eu, durante o tempo de observação do estágio, 

percebemos nas crianças um comportamento passivo diante de cada conteúdo e da 

didática da professora. Observei que os alunos, em sua maioria, não se 

expressavam nas aulas apresentando dúvidas, curiosidades e seus conhecimentos 

sobre os conteúdos escolares ensinados. 

Esta passividade motivou-nos a planejar aulas mais participativas para as 

crianças contribuírem com perguntas, falas, exemplos, comentários, por exemplo, 

para fazê-las entender que fazem parte do processo de aprendizado.  

Para chegar ao nosso objetivo, eu e a outra estagiária pensamos em fazer 

perguntas aos alunos, ouvir a fala deles, solicitar que registrassem seus 

pensamentos e, junto com nossas explicações, ocorreria o aprendizado dos 

conteúdos a serem trabalhados.   

Observamos professoras antes de começarem o conteúdo a ser explorado, 

questionarem as crianças para que elas se expressassem, mas o que percebíamos 

era que esta prática era apenas para iniciar a aula, não em vários momentos no 

transcorrer da aula.  

Quanto aos alunos, tivemos a impressão de que estavam um pouco 

acostumados a não se expressarem, demonstrando, em alguns momentos, posturas 

de preocupados e/ou de receio em perguntar e “errar” na pergunta ou na resposta. 

Esta realidade fez-nos refletir sobre o fato de que, além de conteúdos 

científicos, é importantíssimo que os alunos aprendam a desenvolver atitudes – 

opinar, criar, refletir, escrever o que pensam e ter confiança em si próprios. Além 

disso, é necessário ensinar a eles a realização de atividades do começo ao fim, 

iniciativa, coragem, respeito e entusiasmo. 

Após o período de observação, a outra estagiária e eu combinamos de, 

juntas, fazer as intervenções. Nesta fase de intervenção do estágio das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, a professora regente indicou quais eram os 

conteúdos de cada disciplina e organizou o horário das aulas.  

Todas as áreas de conhecimento fizeram parte de nossa intervenção: 

História, Geografia, Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, Artes e 

Religião. Os conteúdos indicados pela professora regente foram: Concordância 

verbal, a Exploração da erva-mate no Paraná, as Bacias Hidrográficas do Paraná e 
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seus principais rios, a locomoção do corpo humano (esqueleto e sustentação) e 

Perímetro, conceito e sua utilização no cotidiano, sendo estes conteúdos do 4º 

bimestre e contavam na proposta pedagógica. 

É neste período de intervenção que se escolhe apenas uma sala. Nisto, 

escolhemos uma sala da 4ª série, com 20 (vinte) alunos. A regência começou dia 17 

(dezessete) de outubro de 2007 com a aula de História e, entre os que participaram 

da aula, estavam a professora regente, 19 (dezenove) alunos (entre meninos e 

meninas), eu e a outra estagiária.  

Dentre as áreas de conhecimento trabalhadas no estágio, a de História foi a 

escolhida para ser rememorada e descrita desde a sua preparação à execução para 

ser o objeto de críticas e reflexão pelo referencial teórico. Esta escolha aconteceu 

nas orientações, uma vez que sobre a aula de História recuperei mais materiais 

utilizados para prepará-la. Embora tenha sido feita a escolha pela História, as outras 

disciplinas também foram rememoradas e colaboraram na elaboração do registro de 

sua rememoração.  

Desde a elaboração de cada aula até a intervenção, pudemos vivenciar o 

trabalho que é realizado pela professora regente antes mesmo de efetivar seu 

trabalho em sala de aula e ainda as necessidades, particularidades e dificuldades 

desta profissão imensamente dinâmica. Foi a regência do estágio que oportunizou 

reflexões, que não ocorreram enquanto o papel deste profissional ficou na 

imaginação ou apenas na observação de uma aula. 

 

 

6. AS ATIVIDADES EM HISTÓRIA 

6.1 Planejamento 

A professora regente organizou um horário (data e hora) para pudéssemos 

realizar a intervenção. Pediu conteúdos de todas as áreas de conhecimento – 

Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências Naturais, Matemática, Artes e 

Religião - e solicitou que houvesse interpretação e produção de textos nos dias da 

intervenção. Os conteúdos específicos escolhidos pela regente foram: concordância 

verbal; a exploração da erva-mate no Paraná; as bacias hidrográficas do Paraná e 

os seus principais rios; a locomoção do corpo humano (esqueleto e sustentação) e 

perímetro (conceito e sua utilização no cotidiano). 
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A primeira aula desenvolvida foi de História do Paraná, com o conteúdo “A 

exploração da erva-mate no Paraná”, que faz parte da economia paranaense e está 

presente no livro didático adotado pela escola. Pensamos em um projeto que 

relacionasse as áreas de conhecimento, sendo esse conteúdo um ponto de partida 

que nos ajudaria a falar sobre as bacias hidrográficas, conteúdo de geografia. Já nas 

demais, não conseguimos relacionar, a não ser em Língua Portuguesa, na qual 

pensamos as atividades com textos que falavam sobre a Exploração da erva-mate.   

Depois de escolher a disciplina de História para iniciar a intervenção, 

decidimos mudar o horário da disposição das aulas feito pela professora regente. Ela 

soube desta alteração e recebeu o projeto próximo dos dias da intervenção. Embora 

o tempo para alterar algum planejamento fosse curto, ela esteve ciente de que 

poderia fazer sugestões e alterações, mas não o fez. Também é importante dizer 

que este fato não foi intencional e o projeto foi lido e corrigido pela supervisora do 

estágio das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

Durante a busca dos materiais para preparar a aula de história, tive dúvidas 

quanto ao material adequado para trabalhar com os alunos e quanto ao material que 

serviria de estudo para nós, estagiárias. Eu ainda não sabia como construir um plano 

de aula, mas a outra estagiária já tinha conhecimento. Fui pesquisar em livros 

didáticos da quarta série do ensino fundamental que apresentassem o conteúdo e a 

forma que a aula poderia ser realizada. Na pesquisa, tentei localizar livros que 

explicassem passo a passo os procedimentos que uma professora poderia fazer 

com os alunos, que serviria de modelo. Gostaria de saber o que a professora faria 

primeiro e a seguir, em uma sequência de procedimentos a realizar (como uma 

prescrição).  

Além do livro adotado pela escola, localizamos outro livro sobre o mesmo 

assunto, porém a autora era a mesma e as atividades eram parecidas. Embora não 

tenhamos encontrado da forma como eu esperava com um modelo de aula, o que foi 

frustrante, partimos do livro didático, o adotado pela escola, para prepararmos a 

aula. 

Conforme líamos o texto “A exploração da erva-mate” (Anexo A), 

identificávamos conceitos como pontos importantes e essenciais para explicar para 

às crianças. Juntamente com os demais materiais que lemos para planejar a aula de 

história, concluímos que os conceitos em destaque eram: o 1º presidente da 

província do Paraná (Zacarias de Góes e Vasconcelos), população livre e escrava, 
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comercialização, a planta nativa - ilex paraguariensis, o descobrimento e utilização 

desta planta, os indígenas, troca de produtos, localização dos países da América do 

Sul e a Inglaterra, Guerra do Paraguai (mudanças para o Paraná na comercialização 

da erva-mate), os processos de produção do mate (trabalho manual - artesanal e 

através das máquinas - engenho), os trabalhadores (tarefeiros), as regiões onde a 

exploração começou, assim como a produção atual e os locais onde a erva-mate 

ainda é realizada.   

Como os materiais que lemos e estudamos para preparar a aula 

apresentavam várias imagens (a árvore, o trabalhador, o processo de produção da 

erva-mate, o transporte), decidimos incluí-las durante a interpretação do texto que 

faríamos com os alunos. Providenciamos também um galho natural da planta, uma 

cuia, uma bomba, pacotes industrializados da erva-mate para chimarrão, tereré e 

chá-mate para apresentar a eles. Estas imagens estão localizadas no Subtítulo ‘A 

Aula Realizada’.  A intenção em utilizar as imagens e os materiais era ilustrar a aula 

e tornar o nosso trabalho mais interessante para os alunos.  

A aula foi planejada para se concretizar em três momentos: no primeiro, 

apresentar-nos-íamos, daríamos espaço para falar nomes, dizer o porquê do 

estágio, período de observação e prática, pois somos estudantes e este momento 

faz parte do nosso curso, no qual aprendemos a sermos professoras. Solicitaríamos 

a colaboração dos alunos para o desenvolvimento da aula, explicando que iríamos 

conversar com eles sobre a exploração da erva-mate no Paraná e esperávamos 

perguntas, respostas e também silêncio quando fosse necessário e respeito pelos 

colegas quando estes estivessem falando. Ainda neste primeiro momento, os alunos 

receberiam a primeira atividade: uma folha com a seguinte pergunta: Escreva o que 

você sabe sobre o chimarrão e o chá-mate? Qual a diferença entre os dois e como 

eles são produzidos? (Anexo B). Nós, estagiárias, escolhemos fazer perguntas aos 

alunos, porém diferentes das da autora do livro didático e a intenção era saber deles 

os conhecimentos prévios do assunto. As crianças teriam que escrever o que 

pensavam sem a ajuda do texto e depois a atividade seria recolhida.  

Depois, o segundo momento: os alunos leriam o texto “A exploração da 

Erva-Mate”, o único estudado nesta aula, que foi subdividido em dezesseis tiras e 

entregaríamos a dezesseis alunos. Cada um recebeu uma tira (um recorte contendo 

um parágrafo ou partes do texto) em que havia escrito um número que tinha a 

intenção de indicar a posição daquele parágrafo no texto, orientando os alunos na 
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sequência da leitura. Pensamos em dividir a leitura do texto para que os alunos 

pudessem participar e também para atender ao pedido da professora regente, que 

solicitou interpretação de textos nas aulas. Depois da leitura de sua parte, o aluno 

deveria colar a tira no quadro negro e, ao completar a leitura e a colagem, o texto 

seria relido por nós, estagiárias, e em seguida falaríamos dos conceitos importantes 

para interpretar o texto.  

Durante a leitura e interpretação do texto, em especial neste segundo 

momento, mostramos imagens (transparências) projetadas na parede 

correspondentes ao assunto (a árvore, o trabalhador, o processo de transformação 

da erva – mate e o transporte). Estas imagens estão localizadas no Subtítulo ‘A Aula 

Realizada’. Também mostramos um mapa do Paraná e indicaríamos aos alunos os 

locais onde a exploração da erva-mate ocorreu, bem como os municípios onde a 

exploração ainda acontece. Além disso, apresentamos às crianças um galho da 

árvore que produz a erva-mate, pacotes de mate para chimarrão, tereré, chá-mate, 

assim como a cuia e a bomba, que são utilizadas para tomar estas bebidas. 

Em um terceiro e último momento, para finalizar a aula, os alunos 

receberiam mais uma atividade contendo a pergunta: Após a leitura do texto - A 

exploração da erva-mate - responda: Escolha uma parte interessante do texto e 

escreva o que você aprendeu? (Anexo C). Depois de respondidas e recolhidas as 

folhas, faríamos um confronto oral.  

O confronto oral consistia em comparar as respostas da atividade do 

primeiro momento e com as respostas da atividade do terceiro momento, mas que 

seria possível somente depois do segundo momento, no qual ocorreria a leitura e a 

interpretação do texto, através de diálogos e apresentação de imagens e materiais 

relacionados ao mate. Isto para que os alunos pudessem perceber as diferenças das 

respostas no início da aula e depois da leitura e interpretação do texto, numa 

tentativa de perceber o aprendizado. 

Devido ao curto tempo para a elaboração dos planos de aula de todo o 

período de intervenção, estudamos pouco sobre os conteúdos. Para a aula de 

História, lemos trechos de um livro não didático, materiais da internet e o texto do 

livro didático adotado pela escola, que foram os mesmos materiais consultados para 

preparar as aulas. Não estudamos, por exemplo, o contexto da Exploração da erva-

mate no Paraná, a política, a sociedade e a cultura daquela época. São 

conhecimentos que nos preparariam mais e nos deixariam mais seguras para 
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realizar a aula. Por conta desta falha, acabei por complementar o conhecimento 

lendo rapidamente alguns assuntos de outros capítulos anteriores ao capítulo do 

assunto da aula. Os assuntos anteriores foram: Indígenas e diversidade, A ocupação 

espanhola no Paraná – as “encomiendas” e as reduções, De quinta comarca a 

Estado, Símbolos, Os negros, Séculos XIX e XX: outras regiões do Paraná são 

ocupadas. Não li todos os assuntos por inteiro, mas partes dos textos que continham 

informações que colaboraram na interpretação do texto “A exploração da erva-mate”. 

A leitura destes assuntos foi após a aula ter sido preparada e lembro que marquei 

páginas que buscaria durante a aula se fosse necessário (páginas 28, 29, 62, 65, 88 

e 89). Minha leitura foi orientada pelos conceitos que havíamos destacado no texto 

para explicar às crianças. 

 

 

6.2 O Ambiente da Aula 

A sala estava arrumada como de costume e havia móveis para os alunos e 

professoras. Os alunos tinham carteiras separadas das cadeiras, em boas 

condições, e organizadas em fileiras verticais. Havia uma mesa e uma cadeira para 

a professora, próximas ao quadro negro. No fundo da sala, um armário para 

materiais escolares de uso diário, como cadernos dos alunos, sulfite, giz de cera, 

cola e tintas. Também havia um tanque com torneira (de lavar roupas), recursos 

audiovisuais (TV e vídeo), ventilador, cortinas nas janelas e iluminação. Em um dos 

cantos da sala, havia uma prateleira para livros didáticos e, neste mesmo canto, uma 

mesa redonda com cadeiras para dispor livros de Literatura Infantil nas aulas da 

Hora do conto. Além destes materiais, nas paredes da sala estavam expostos 

cartazes com as letras do alfabeto, tabuada, lista de aniversariantes e calendário. 

Os materiais que usamos para esta aula foram: livro, tiras com parágrafos e 

ou partes do texto, transparências, mapas, folhas com atividades para a aula, retro-

projetor, galho da árvore que produz a erva-mate, cuia, bomba, embalagens com a 

erva-mate para chimarrão, tereré e chá-mate. 
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6.3 A Aula Realizada 

O período de regência ou intervenção no estágio das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental começou no dia 17 de outubro de 2007 e foi realizado em sete 

dias letivos; em cada dia, ficamos de uma hora e meia a duas horas/aula por dia. 

 Fizemos uma introdução a cada conteúdo escolhido pela regente, contido 

na proposta pedagógica, pois o último bimestre estava no início. 

Entramos na sala vazia, deixamos nossos materiais na mesa redonda e 

saímos para voltar à sala no início da aula, junto com a professora regente e as 

crianças.  

Decidimos que não passaríamos algumas imagens no retro projetor como a 

bomba, as cuias e a transparência que ensina a tomar o chimarrão porque não 

teríamos tempo para isto.  

A aula de história foi a primeira aula da intervenção: aconteceu em uma 

quarta-feira, no primeiro horário do período da manhã, mais precisamente às 

7h30min. Além de nós, a professora regente e mais dezenove alunos (entre meninos 

e meninas) participaram da aula. A presença da regente trouxe ao mesmo tempo 

segurança, porque ela tinha autoridade com a turma, experiência, e em parte é um 

modelo, pois atua na profissão há mais de vinte anos, mas trouxe também 

insegurança, pois éramos estudantes e não tínhamos experiência como professoras 

nem tampouco conhecíamos a turma, e ainda levamos conosco uma postura que 

solicitou bem mais a participação dos alunos e diferentes jeitos de realizar a aula se 

comparada com a aula da professora regente. Isto me fez pensar que não seríamos 

aceitas por ela. Contudo, não foi feita nenhuma correção por parte da regente e ela 

ainda avaliou-nos com a nota máxima. 

A relação que tivemos com a professora regente não era muito estreita, 

embora houvesse muito respeito e mesmo preocupação de nossa parte em 

colaborar com o trabalho dela. A regência do estágio também depende das 

possibilidades que a professora regente oportuniza.  

Ao iniciar a aula, apresentamo-nos aos alunos e explicamos a nossa 

presença e participação na sala de aula. Dissemos que éramos estudantes do curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, que estávamos nos 

preparando para, futuramente, sermos professoras e que o estágio ajuda neste 

aprendizado e que eles, alunos, eram os colaboradores deste objetivo. 
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Eu disse que a aula era de História e a outra estagiária escreveu no quadro 

negro ‘História’. 

Orientamos os alunos sobre algumas práticas necessárias para realizarem 

durante a aula: que erguessem a mão quando estivessem com dúvidas e esperar ou 

aguardar o colega quando este estivesse falando.  

Prosseguindo, perguntamos aos alunos se eles estavam com os livros, mas 

apenas três ou quatro alunos o tinham. Neste momento, a professora regente 

comentou que pediu para que eles trouxessem o livro; ela não falou com braveza e 

logo orientou dois alunos a buscar livros em outra quarta série. 

Enquanto esperávamos pelos livros, percebi a “falha”: não ter feito cópia do 

texto, do livro didático, já que não tivemos como avisar à professora regente nem 

aos alunos. Decidimos também usar o livro da escola para não ter custo com cópias 

do texto para cada aluno, já que havíamos tido gastos com as demais atividades e 

materiais para expor no retro-projetor. 

Assim que todos os alunos estavam com os livros, não perguntamos aos 

alunos nem à professora regente se eles já tinham estudado um pouco do conteúdo. 

Mesmo que eu tenha revisto os capítulos anteriores e tenha lido as informações 

sobre os conceitos que foram abordados na aula, cometemos mais esta “falha”. 

Continuando a aula, pedimos às crianças que abrissem o livro didático no 

capítulo que contém o texto “A exploração da erva – mate” porque quisemos mostrá-

lo a elas. 

Estávamos em pé na frente dos alunos para desenvolver a aula e conversei 

com eles. Inicialmente, fiz algumas perguntas. Com isso, pretendemos conseguir 

conhecimentos prévios por parte deles. 

Eu perguntei: 

- O que é a erva-mate para vocês? 

 A princípio era só uma conversa, não precisaram registrar. 

Como eles não responderam, dei uma direção de respostas: 

 

- A erva-mate é uma planta? 

- É uma planta?  

- Vocês acham que é? 
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Vários alunos acenaram com a cabeça que sim, que era uma planta, e 

chamaram-na de erva. 

 

- Como é esta planta? É grande? Pequena?  

- É uma árvore? Ou são arbustos? 

 

Nos olhos deles eu percebi a incerteza que tinham sobre a planta ser uma 

árvore. Além da incerteza, a expressão facial permitiu a interpretação de que ainda 

não tinham pensado sobre as características da erva-mate, se era um ramo no chão 

ou uma árvore, por exemplo. 

Em seguida, a outra estagiária me abordou e perguntou se a primeira 

atividade poderia ser entregue. Era uma breve pesquisa: Escreva o que você sabe 

sobre o chimarrão e o chá-mate. Qual a diferença entre os dois e como eles são 

produzidos?. Então, logo parei o diálogo e pegamos as folhas e entregamos aos 

alunos. Eles registraram seus conhecimentos prévios sobre a erva-mate antes de 

qualquer explicação minha ou da outra estagiária sobre o conteúdo.  

Esta atividade foi também entregue à professora regente, pois nos 

preocupamos em fazer que ela também participasse da aula e acompanhasse o 

nosso trabalho. Assim que todos receberam a folha, fizemos a leitura da pergunta. 

Após a leitura, dissemos que era para escrever o que sabiam e o que pensavam 

sobre o chimarrão e o chá-mate. Percebi que alguns deles escreveram a resposta 

com base nesta orientação e não releram a pergunta. Assim que os alunos 

começaram a fazer, avisamos que a atividade seria recolhida e explicamos o 

objetivo desta atividade: “pesquisar” e procurar saber o que pensavam sobre o 

assunto e que não se tratava de uma prova.   

Nós percebemos logo em seguida que os alunos estavam com o livro de 

História do Paraná aberto no texto que seria estudado na aula. Isto porque, num 

momento anterior, solicitamos que abrissem o livro no texto para que soubessem do 

que iríamos falar. Mas, talvez por acharem que o conhecimento deles não era o 

“certo” ou que os conhecimentos dos livros são mais válidos do que o deles, eles 

buscaram o texto, leram poucas linhas para tentar responder e com isso evitaram 

escrever informações “erradas”. Assim, ao perceber o uso do livro pedi que 

fechassem os livros e orientamos que escrevessem sem a ajuda deste, pois 

queríamos saber apenas do conhecimento que tinham sobre o assunto. Nós 
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recolhemos rapidamente o livro para evitar que continuassem usando. Esperamos 

que terminassem e recolhemos a atividade. Algumas respostas das crianças estão 

no anexo D. 

Após esta atividade, dissemos que seriam lidas algumas respostas e lemos 

as de apenas dois alunos. Com isso, encerramos o primeiro momento da aula e, a 

seguir, prosseguimos dando orientações a respeito da leitura do referido texto, que 

faz parte do segundo momento. 

As orientações para a leitura do texto foram: alguns alunos vão receber uma 

tira do texto, contendo um parágrafo ou mais e cada tira terá um número, que 

corresponde à sequência da leitura. Exemplo: o(a) aluno(a) que pegar a tira que 

contém o número 1 irá começar a leitura, o que pegou a tira número 2 prossegue e 

após cada leitura deve-se colar a tira no quadro negro, constituindo o texto com 

todos os parágrafos.  

O livro didático que contém o texto foi novamente entregue a eles para que 

pudessem acompanhar a leitura feita pelos colegas. 

Dissemos aos alunos que faríamos a leitura do texto “A exploração da erva-

mate”, do livro didático, e que depois conversaríamos com eles sobre o texto. 

Expliquei que a conversa era para ajudar a entender melhor a erva-mate e a sua 

exploração. Pedi a participação dos alunos, que fizessem perguntas e comentários. 

A seguir um exemplo da subdivisão do texto, o que continha na 1ª tira: 

1 - Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente da província do 

Paraná, dizia que em 1854: 

“... ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, todos estavam 

ansiosamente entregues à exploração do mate nos ervais e nos engenhos”. 

Após a leitura de sua parte, cada criança colou a tira no quadro negro com a 

ajuda da outra estagiária e foi ela quem lá organizou o texto. 

A seguir, reli o texto, andando pela sala, e disse aos alunos que depois da 

leitura voltaria a ler cada parágrafo para conversar com eles algumas palavras, 

conceitos. 

Depois da leitura corrida, lemos um parágrafo e conversamos com as 

crianças sobre o conceito destacado no parágrafo lido e fizemos perguntas:  

 

Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente da província do 

Paraná, dizia que em 1854: 
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“... ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, todos estavam 

ansiosamente entregues à exploração do mate nos ervais e nos engenhos”. 

 

A seguir perguntei aos alunos: 

 

- Quem era Zacarias?  

Buscaram no texto a resposta. 

Um Aluno(a) respondeu: - O 1º presidente do Paraná.   

Perguntei: - Mas, o que faz um presidente? 

Deixei alguns segundos para que respondessem e fiz uma nova pergunta. 

- Quem é o nosso governador. O governador do Paraná? 

Um Aluno(a) respondeu: - É o Requião. 

 

Nós moramos no Estado do Paraná e, por isso, pensei que trazer um fato 

próximo de nossa realidade, algo de que ouvimos falar, poderia ajudar as crianças a 

compreenderem o conceito de “presidente”.  

Enquanto se passavam alguns segundos para as crianças responderem o 

que sabiam, fazíamos outra pergunta e acabávamos por responder, porque muitas 

vezes as crianças não diziam nada. 

Já que as crianças não respondiam, expliquei aos alunos que presidente é a 

pessoa que governa, administra e representa o povo. Eu ainda expliquei que 

Zacarias, em 1854, foi como é o Requião aqui no Paraná, porque nesta época ainda 

não era estabelecido um presidente para todo o Brasil, mas um presidente para 

cada província. 

As palavras “presidente”, “governador” e “representante do povo” podem ter 

sido para os alunos conceitos que eles ainda não tinham pensado. Devido a isso, 

para que chegassem mais próximos do conhecimento dos conceitos que nós 

tínhamos, era necessário um tempo maior de conversa, mais perguntas e 

comparações. 

A seguir lemos a seguinte parte: 

 

 Essa atividade foi muito importante para a economia paranaense, 

envolvendo a população livre como também a escrava em seu trabalho de coleta do 

mate e de confecção de cestos de taquara, de cangalhas e de caixarias para a sua 
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comercialização.  

Perguntei: 

- O que é população escrava?  

Alunos (mais de um aluno): - É quem trabalha. 

- Então a professora Rosângela (a regente) é escrava? 

 

Percebi um momento de silêncio, pois pareciam refletir. 

 

Aluno 1: - Escravo é quem trabalha sem ganhar nada. 
Eu perguntei: 
- Então quem ajuda alguém, por exemplo, a mamãe, que trabalha em casa, é 

escrava?  
 
Rostos com expressões de dúvida. Pensaram. 
 
- Pensem. 
 

Alguns responderam que não, mas não explicaram o porquê. 

 

Uma aluna que se chama Vitória disse: 

- Escravo é quem trabalha para outra pessoa. 
 
Aluno 2: - Escravo é quem trabalha sem ganhar nada e apanha. 
 

Esta foi a elaboração mais próxima do conceito que conseguimos. Com isso, 

afirmei que o escravo é alguém que trabalha sem receber nada e ainda sofrem maus 

tratos das pessoas para quem trabalha.  

Lembro que conforme eles me respondiam eu sinalizava com a cabeça ou 

com o gesto quando a resposta era “correta” e fazia expressões de dúvida e 

perguntava “Será?” quando não concordava com a resposta. 

É importante lembrar que o parâmetro para o conceito foi o nosso, ou seja, 

ao ouvir informações bem próximas do conceito que temos de escravo, finalizamos o 

diálogo. 

Prosseguindo, questionei: 

 

- Mas e a população livre?  
 
Ouvimos comentários como: 
 
Alunos: Que não apanha. (Concordei com esta opinião) 
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- Que não trabalha, não faz nada. (Não concordei com esta informação, mas não 
corrigi nenhum aluno). 

Eu: Mas no texto diz que a população livre também trabalhou na exploração da 
erva-mate! (Como não concordei com a resposta que a criança deu anteriormente eu fiz 
esta nova pergunta para fazer com que a criança pensasse sobre a resposta que deu). 

 

Com isso, quis dizer aos alunos que a população livre trabalhou na 

exploração do mate. 

Muitos rostos demonstraram dúvidas. Talvez tenham pensado que a 

população livre também trabalhou como a escrava, mas porque então a palavra 

“livre”? 

Eu disse a elas que a população livre trabalha, mas não apanha e não ficava 

presa e também recebe pelo seu trabalho. No texto, inclusive, dizia que as pessoas 

pobres (livres) trocavam a erva-mate por outros produtos como o sal e o algodão. 

Muitas vezes, sentimo-nos na obrigação de definir os conceitos, o que dava a 

sensação de que eles aprenderiam. 

Este diálogo foi logo após o da população escrava para fazê-los comparar as 

respostas. Contudo, nesta conversa houve mais silêncio, talvez porque o conceito 

“livre” tenha sido mais complexo do que a palavra “escravo”. 

Comparar não é tão fácil para as crianças, fazer relações, perceber as 

diferenças de um conceito para outro como, por exemplo, o de trabalho escravo para 

o de trabalho livre.  

Eu poderia ter dito que compunham a população livre os exploradores, os 

proprietários de escravos, por exemplo. Contudo, quando li e interpretei o texto 

entendi que livres eram as pessoas pobres que trabalhavam na exploração e 

utilizavam a erva-mate para adquirir outros produtos. Não me passou pelo 

pensamento sobre os ricos, que são citados na primeira parte do texto. 

A seguir: 

 

  Mas que planta era essa que trouxe tanto trabalho e riqueza? A erva-mate era 

árvore nativa que crescia entre os pinheirais, sendo velha conhecida dos indígenas que 

usavam suas folhas como chá.  

 

Também falei sobre a planta, o seu nome (ilex paraguariensis) e que era 

uma árvore. Mostramos uma transparência com imagens coloridas da árvore e de 

um galho da planta.  
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O retro-projetor foi instalado no começo da aula e quando comecei a explicar 

sobre a planta, pedi à outra estagiária que passasse a transparência da árvore e do 

galho com flores. Como o momento exato não tinha sido combinado com a outra 

estagiária, isto causou nela um pouco de insegurança, mas as imagens foram 

projetadas muito bem. A pressa e a ansiedade atrapalharam um pouco o nosso 

trabalho, mas, mesmo assim, os alunos olhavam interessados e “espantados”, 

porque não imaginavam que a erva-mate era uma árvore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 1- Erva-Mate 

                 Fonte: Portal São Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  Figura 2 – Cultivo da Erva-Mate 

                 Fonte: Embrapa 

 

Dissemos também que a árvore pode chegar a dez metros de altura e que 
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no início da exploração da erva-mate a planta era nativa. Explicamos que a planta 

nativa não é plantada pelo homem, que existe na natureza sem a intervenção deste. 

Conversamos também sobre os indígenas: falamos que foram os índios 

guaranis que começaram a utilizar a erva-mate fazendo um chá com as folhas da 

planta e ensinaram isto aos portugueses e espanhóis. 

Falamos que estes mesmos índios trabalharam como escravos no início da 

exploração da erva-mate e pedimos que abrissem o livro em um dos capítulos que 

fala sobre esses índios e a redução dessa tribo no estado do Paraná e no Brasil. 

Explicamos ainda, nesta parte do texto, o processo manual da produção da 

erva-mate: a colheita, que é o corte dos galhos de baixo para cima com foice; o 

sapeco, que é passar os galhos pela fogueira; o carijó, os galhos ficam embaixo de 

uma armação de madeira e telhado e há uma fogueira embaixo; falamos do 

cancheamento, que é colocar os galhos sobre um coro de boi – mostramos o tapete 

-  e bater com um facão de madeira e para finalizar moem nos pilões.  

Uma sequência de transparências do modo artesanal da produção da erva-

mate foi projetada (estas imagens foram retiradas do livro Cevando mate, de Glênio 

Fagundes). Passamos quatro transparências – A colheita, o sapeco, o carijó e o 

cancheamento. Com a imagem exposta de cada momento artesanal, explicamos o 

que estava sendo feito. Várias crianças pediram para ver algumas imagens 

novamente e estas foram projetadas. Um aluno pediu para repetir a imagem da 

colheita, ele explicava com a mão, quis rever a foto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Colheita                                      Figura 4 – Sapeco 

 

                       Fonte: Livro Cevando o Mate 
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Figura 5 – Carijó                                     Figura 6 - Cancheamento 

                      Fonte: Livro – Cevando o Mate 

 

A seguir nova leitura e interpretação: 

 

 A população pobre também a usava e conhecia seu valor, tanto que se tem notícia 
de que, por volta de 1722, usava a erva-mate para conseguir outros produtos, como o sal e 
o algodão.  

 Mas só a partir de 1820, quando passou a ser comercializada regularmente com 
alguns países da América do Sul, é que a erva-mate começou a se destacar na economia 
paranaense.  

 

Falei que o Paraná é ainda hoje o principal estado produtor da erva-mate. 

No próximo diálogo eu perguntei aos alunos: 

 

- O que é comércio? 
Aluno 1: - Quando vende... 
Eu: - Vende o quê? 
Alunos 2: - Alguma coisa. 
Eu: - Como é o nome desse alguma coisa? O que é esta alguma coisa? 
 

Fiz mais perguntas, mas como na maioria das vezes ficavam em silêncio, 

comentei sobre o conceito de produto explicando que é algo feito e que para fazê-lo 

é necessário utilizar produtos naturais, para que sejam transformados em outros 

produtos para a venda em mercados, por exemplo. Foi dado outro exemplo para 

esclarecer melhor. 

A intenção desta explicação foi fazer que eles pensassem que a erva-mate é 

uma planta e para transformá-la em produto para chimarrão, tereré ou chá-mate, ela 
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passa por um processo para depois ser comercializada.   

Muitas vezes, ficamos ansiosas, aguardando as respostas das crianças, que 

nem sempre vinham naquele momento e, então, acabávamos respondendo, dizendo 

o que sabíamos a respeito do conceito. 

Prosseguindo com a leitura e interpretação:  

 

  A Inglaterra tinha domínio econômico sobre o Brasil e sobre outros países da 
América do Sul. Apenas o Paraguai conseguia se manter fora dessa situação, isto é, ter sua 
autonomia política e econômica. Tal situação não agradava à Inglaterra nem aos países 
vizinhos, isto é, ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina.   

Vários conflitos aconteceram por muitos motivos até que, em 1865, se iniciou a 
Guerra do Paraguai, que iria terminar em 1870.  

A guerra dificultou a comercialização dos produtos paraguaios com outros países, 
dentre eles à erva-mate paraguaia, que era de excelente qualidade.  

Surgiu, então, a chance de o Paraná vender erva-mate para outros países, como a 
Argentina e o Uruguai, o que veio provocar mudanças no modo de prepará-la e a busca de 
novas técnicas de beneficiamento, fabricação e embalagem.  

Nós usamos um mapa do Brasil (estava preso no quadro negro), com países 

da América do Sul para falar sobre quem começou a explorar a erva-mate (O 

Paraguai) e o porquê o Paraná passou a exportar a erva-mate para outros países 

(assim que o Paraguai ficou destruído devido a Guerra do Paraguai). Falamos que, 

naquela época, o Paraguai tinha baixa taxa de analfabetismo e que depois da guerra 

o país não conseguiu mais se recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia – 1 Mapas 

Fonte: Foto Sala de Aula  

 

Uma das alunas gostou deste trecho e, inclusive, registrou-o em uma de 

suas atividades, veja no anexo E a atividade desta aluna. 
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Continuando a leitura e interpretação do texto: 

 

  Logo os pilões foram substituídos pelos engenhos de soque movidos pela força 
humana e depois pelos engenhos movidos a vapor.  

 

 Nem eu nem a outra estagiária sabíamos explicar este parágrafo. Li-o e 

disse que não tínhamos detalhes de como ocorre esta forma industrializada e 

falamos que a professora regente poderia falar posteriormente nas próximas aulas. 

Encontramos alguns materiais sobre a produção industrial do mate, porém achamos 

complexo para nós e, consequentemente, para explicar aos alunos. 

Continuando a leitura e interpretação do texto: 

 

  A exploração, a comercialização e a industrialização da erva-mate, assim como a 
construção de engenhos, iniciou-se no litoral (Antonina, Paranaguá e Morretes). A partir de 
1850, alguns engenhos foram transferidos para Curitiba, enquanto outros eram construídos.  

 

Utilizamos um mapa do Paraná para indicar a posição das cidades citadas 

neste parágrafo. Destacamos os municípios, indicando com o dedo. O mapa do 

Paraná estava preso no centro do quadro negro. 

A seguir: 

  

   O transporte da erva-mate do planalto para o litoral era feito pelos escravos - 
indígenas ou negros - e pelos agregados. Mais tarde, utilizaram os muares e os carroções, 
por serem mais baratos e porque a estrada da Graciosa havia recebido melhorias. 

 

Comentamos sobre os modos de transporte da erva-mate que eram usados 

inicialmente, como o muar (burro), que carregava os sacos de erva-mate (sua 

imagem foi projetada na parede) e o tarefeiro, que é um trabalhador que também 

carrega sacos de erva-mate (a imagem também foi projetada na parede).  

As crianças demonstravam bastante interesse e atenção às imagens. 
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Figura 7 – Muares                                                     Figura 8 - Tarefeiro 

                             Fonte: Livro – Cevando o Mate                                 

 

Finalizando a leitura e a interpretação: 

 

 Em 1885, a conclusão da ferrovia Curitiba-Paranaguá tornou mais rápido o 
transporte do mate para os portos de Paranaguá e Antonina. 

 
  Os engenhos modernizaram-se e a erva-mate permaneceu como importante 

produto de exportação até 1920.  
 
 Atualmente existem poucos e pequenos engenhos em vários municípios, como 

Faxinal, Rio Bonito, Palmeira, Irati e Lapa, onde os proprietários cuidam de todo o processo, 
isto é, eles coletam, fazem o cancheamento, preparam a erva de acordo com a tradição, 
sem usar processos mecanizados que, segundo especialistas, alteram o sabor do mate, que 
é conferido na "cuia de um bom chimarrão".  

 

Durante a dinâmica da aula, fiquei empolgada ao falar sobre as informações 

lidas nos materiais estudados e, com isso, acabei dizendo alguns assuntos do mate 

que não estavam no texto, como, por exemplo: na bandeira do Paraná há um galho 

da erva-mate e mostramos a bandeira no livro didático deles. 
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Figura 9 – Bandeira do Paraná 

 

Para encerrar a leitura e a interpretação do texto, explicamos os conceitos 

sem solicitar a participação dos alunos através de diálogos. Somente nós falamos. 

A leitura e a interpretação do texto fizeram parte do segundo momento da 

aula e, junto à explicação do texto, fizemos a apresentação das imagens já citadas e 

planejamos também expor os pacotes de erva-mate para chimarrão, tereré, chá-

mate, além da cuia, da bomba e do galho da erva-mate, alocados numa mesa que 

ficou na frente da sala, próxima ao quadro negro. Este material, antes de ser 

exposto, ficou dentro de uma caixa fechada, na frente da sala, próximo ao quadro 

negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2- Cuia, bomba, pacotes de mate, de chá – mate e galho 

natural da planta ilex paraguariensis 

Fonte: Sala de Aula  
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 Passamos os materiais citados acima entre os alunos, para que pudessem 

tocar e cheirar um galho real da planta, a erva para chimarrão, tereré e chá-mate, 

também para ver a cuia e a bomba (estas servem para tomar o chimarrão ou o 

tereré).  

Fiz questão de explicar que o galho foi conseguido através do meu vizinho, 

que trabalha no Iapar - Instituto Agronômico do Paraná. 

Antes de recolher os materiais, demos a eles uma folha da planta, retirada 

do galho que levamos e eles colaram no lápis, com fita crepe, como um enfeite para 

o lápis. Não foi planejado dar uma folha para cada aluno, mas nós ficamos 

motivadas pelo interesse que os alunos demonstraram diante dos materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 - Alunos decorando Lápis           Fotografia 4 - Alunos decorando Lápis               

                   Fonte: Sala de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fotografia 5 - Alunos decorando Lápis               

                    Fonte: Sala de Aula 

 

Todo este momento foi muitíssimo interessante e houve algumas atitudes 

por parte dos alunos que foram inesperadas. As crianças pegaram um pouco da 

erva-mate que estava nos pacotes, cheiraram e alguns alunos fizeram uma espécie 
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de cigarro, utilizando papel de caderno e a erva-mate.  

A seguir, recolhemos os materiais (cuia, bomba, pacotes de erva-mate e 

chá-mate) e iniciamos o terceiro momento da aula. Neste momento, aplicamos a 

seguinte atividade: “Após a leitura do texto ‘A exploração da erva-mate’, responda: 

Escolha uma parte interessante do texto e escreva o que você aprendeu.”. 

Devido ao interesse das crianças pelos objetos apresentados a eles, 

acabamos mudando nossa solicitação com relação à atividade do terceiro momento. 

Pedimos a eles que escrevessem sobre o que mais gostaram e aprenderam desta 

aula, apesar de termos pedido que escrevessem sobre o que aprenderam da parte 

que mais gostaram do texto. Repetimos para que escrevessem sobre o que mais 

gostaram, falamos isto com bastante ânimo para motivá-los a escrever, pois eu 

achei que eles não fariam. 

Esperávamos ainda captar algum aprendizado sobre o assunto para 

percebermos a mudança se comparada esta atividade com a atividade inicial da 

aula. Nesta tarefa, foi muito interessante perceber que os alunos não utilizaram o 

texto do livro para escrever. 

 

No anexo F, encontram-se algumas respostas das crianças.  

 

Assim que terminaram, recolhemos as atividades e fizemos a leitura da 

resposta de alguns alunos (três respostas). Ao ler, explicamos que a leitura era para 

verificar se eles tinham aprendido o conteúdo sobre o qual conversamos durante a 

aula e se a conversa ajudou para que eles pudessem compreender melhor sobre a 

exploração da erva-mate. 

Antes de ler esta atividade do terceiro momento, deveríamos ter relido as 

respostas escolhidas do primeiro momento, o que pode ter dificultado a comparação 

que escolhemos realizar. 

No final da aula, poderíamos ter feito um aproveitamento melhor das 

atividades que foram realizadas no início e das realizadas no final, pois nas 

respostas do início da aula, os alunos apresentaram várias informações importantes 

como, por exemplo, que a erva-mate é tóxica, assunto que poderia ter sido retomado 

ao final da aula. A falta de conhecimento também foi a causa do não esclarecimento, 

pois eu realmente não sabia se a erva-mate é tóxica, ou seja, venenosa. Contudo, 

isto ainda não justifica a atitude, porque como foram sete dias de intervenção, em 
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algum momento poderia ter sido feita uma pesquisa e dado um retorno aos alunos. 

As atividades acabaram servindo apenas para a comparação do início com o final da 

aula e, apesar da falta de tempo, poderíamos ter abordado algumas informações 

importantes. 

Antes de começar a aula, li um material retirado da Internet sobre as 

vitaminas do mate, os nutrientes deste alimento e também informações que não 

consegui entender por ter lido muito rápido e que durante a rememoração, fiz a 

releitura e percebi que o material poderia responder a questão da toxicidade da 

planta. Concluímos a aula dizendo que a professora regente poderia voltar ao 

assunto da aula. 

Após nossa aula, continuamos na sala para a professora regente assumir a 

próxima hora-aula. Ficamos no fundo da sala e fizemos a leitura das atividades. A 

outra estagiária escreveu no diário de campo que foi possível perceber a evolução 

dos conhecimentos e que boa parte dos alunos assimilou o conteúdo central da aula 

– a erva-mate. As atividades não foram ”corrigidas” e por não isso não as 

devolvemos às crianças. 

Nós tínhamos o plano de aula, mas a sequência dos fatos não seguiu o 

planejamento. O motivo pelo qual isto aconteceu foi em parte pela preocupação em 

realizar o que planejamos fazer e em parte pela própria dinâmica da aula. 

Conforme combinado, a aula seria desenvolvida de uma hora a uma hora e 

meia. Entretanto, não conseguimos encerrar o conteúdo neste tempo e ficamos 

pouco mais que uma hora além do combinado com a professora regente. 

Percebi neste dia que é possível explorar muitos assuntos a partir de um 

único tema. No caso deste assunto, poderíamos falar de: pessoas, escravos, 

trabalho, comércio, transporte e localização geográfica, por exemplo. 

Neste dia, falei mais com as crianças porque eu e a outra estagiária 

combinamos desta forma. 

 

6.4 Análise da Aula 

 

Neste estudo, refleti sobre alguns momentos antes e durante a aula de 

História, em que eu e a outra estagiária pudemos experimentar os fazeres dos 

professores no preparo e na realização de uma aula. 
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Para a reflexão, foram reescritos alguns momentos da descrição da aula, 

apresentada anteriormente neste trabalho. Os momentos foram analisados a partir 

do aprendizado que tive estudando o referencial teórico da abordagem histórico-

cultural realizado após o estágio. 

A seguir, apresento os primeiros pensamentos sobre os materiais, no qual 

pretendi encontrar para a preparação da aula: a experiência de preparar a aula de 

história foi um momento que exigiu iniciativa, paciência, reflexão, muito tempo e, 

inclusive, gerou tensão, porque antes de procurar os materiais criou-se uma 

expectativa que não foi atendida e/ou encontrada, exigindo fazer escolhas e tomar 

uma decisão. 

Durante a busca dos materiais para preparar a aula de história, tive dúvidas 

quanto ao material adequado para trabalhar com os alunos e quanto ao material que 

serviria de estudo para nós, estagiárias. Eu ainda não sabia como construir um plano 

de aula, mas a outra estagiária já tinha conhecimento. Pesquisei em livros didáticos 

da quarta série do ensino fundamental que apresentassem o conteúdo e a forma 

que a aula poderia ser realizada. Na pesquisa, tentei localizar livros que explicassem 

passo a passo os procedimentos que uma professora poderia fazer com os alunos, 

que serviria de modelo. Gostaria de saber o que a professora faria em primeiro lugar 

e a seguir, numa seqüência de procedimentos a realizar (como uma prescrição). 

Além do livro adotado pela escola, localizamos outro livro sobre o mesmo assunto, 

porém a autora era a mesma e as atividades eram parecidas. Embora não tenha 

encontrado da forma como eu esperava com um modelo de aula, o que foi 

frustrante, naquele momento partimos do livro didático, o adotado pela escola, para 

prepararmos a aula. 

A partir de então, decidimos ler e entender as atividades do livro da escola 

para fazer nosso plano de aula. Resolvemos usar o mesmo texto do livro, mas não 

as atividades, porque nós as interpretamos como um questionário em que a criança 

faria a leitura do texto, leria e interpretaria as perguntas, localizaria no texto a 

informação, responderia às questões e, logo após o término, a professora também 

leria as perguntas e as responderia. Vimos este procedimento várias vezes no 

período de observação de estágio e, em nosso ponto de vista, pareceu um tanto 

“mecânico”. Embora não tenhamos utilizado as atividades do livro, foram a partir 

delas que fizemos as nossas, que também envolveram leitura, perguntas e 

explicações para a interpretação do texto. 
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Outro ponto sobre a preparação da aula diz respeito ao conhecimento dos 

professores para a realização e a dinâmica da aula. 

Devido ao curto tempo para a elaboração dos planos de aula de todo o 

período de intervenção, estudamos pouco sobre os conteúdos. Para a aula de 

História lemos trechos de um livro não didático, materiais da internet e o texto do 

livro didático adotado pela escola, que foram os mesmos materiais consultados para 

preparar as aulas. Não estudamos, por exemplo, o contexto da exploração da erva-

mate no Paraná, a política, a sociedade e a cultura daquela época. São 

conhecimentos que nos preparariam mais e nos deixaria mais seguras para realizar 

a aula. Por conta desta falha, acabei por complementar o conhecimento lendo 

rapidamente alguns assuntos de outros capítulos anteriores ao capítulo do assunto 

da aula. Os assuntos anteriores foram: indígenas e diversidade, a ocupação 

espanhola no Paraná – as “encomiendas” e as reduções, de quinta comarca a 

Estado, Símbolos, Os negros; Séculos XIX e XX: outras regiões do Paraná são 

ocupadas. Não li todos os assuntos por inteiro, mas partes dos textos que continham 

informações que colaboraram na interpretação do texto “A exploração da erva-mate”. 

A leitura destes assuntos foi após a aula ter sido preparada e lembro que marquei 

páginas que buscaria durante a aula se fosse necessário (páginas 28, 29, 62, 65, 88 

e 89). Minha leitura foi orientada pelos conceitos que eu a e outra estagiária 

havíamos destacado no texto para explicar às crianças.                                                                 

Nesse sentido, considero que foi feito um estudo superficial sobre o 

conteúdo da aula, ou seja, não avançamos muito no conhecimento do conteúdo a 

ser ensinado.  

Refletindo sobre a questão do conhecimento do professor, Fontana e Cruz 

(1997: 115) relatam que a elaboração dos conceitos não é um fazer que o professor 

realize sozinho, mas “mediada pela produção científica [...]”. 

Segundo as autoras Fontana e Cruz (1997), o conhecimento do professor é 

uma questão essencial para a relação de ensino porque ele é o mediador para os 

alunos na sala de aula. A relação de ensino depende dos conhecimentos deste 

professor, de um conhecimento profundo sobre os assuntos adquiridos por leitura, 

pesquisas para a compreensão dos conhecimentos sistematizados e também 

momentos de formação, como oficinas, por exemplo. 

Esta preparação por parte do professor vai influenciar na formulação de suas 

perguntas para os alunos se expressarem e compartilharem seus conhecimentos, 
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que o favorecerão na elaboração de novas perguntas e colocações, pois durante a 

interação, a troca de significados, o professor elabora novas formas de intervenção 

com a ajuda dos dizeres dos alunos. 

A possibilidade desta explicitação de significados acontecerá caso o 

professor tenha um conhecimento que possibilite a ampliação deste diálogo, com 

vista a chegar ao objetivo, que é o aprendizado do conceito que está sendo 

abordado. Caso não haja, por parte dos professores, um conhecimento 

sistematizado sobre o tema tratado na aula, o diálogo ficará limitado porque não 

haverá conteúdo para formar perguntas e nem possibilitará novas funções mentais 

nos alunos, implicando no objetivo da aula, que é a elaboração do conceito nos 

alunos. 

Outro momento da preparação da aula que possibilita uma reflexão diz 

respeito aos conhecimentos prévios dos alunos e ao assunto e forma pelos quais 

poderíamos ter acesso a eles. 

Escolhemos fazer perguntas aos alunos, porém diferentes das da autora do 

livro didático, e a intenção era saber os conhecimentos prévios deles sobre o 

assunto. As crianças teriam que escrever o que pensavam sem a ajuda do texto e 

depois a atividade seria recolhida. 

Estas respostas também seriam utilizadas para finalizar a aula, pois 

planejamos fazer um confronto oral que, para acontecer, necessitava do segundo 

momento, no qual ocorreria a leitura e a interpretação do texto através de diálogos e 

apresentação de imagens e materiais relacionados ao mate. Somente depois deste 

segundo momento é que veio o terceiro momento. Isso implicava em responder uma 

terceira atividade, que consistia em registrar o aprendizado. 

Após todos estes momentos, os alunos ouviriam algumas respostas do 

primeiro momento e algumas do terceiro para fazer uma comparação e conseguir 

perceber a mudança, o aprendizado. 

Assim que terminaram, recolhemos as atividades e fizemos a leitura da 

resposta de alguns alunos (três respostas). Ao ler, explicamos que a leitura era para 

verificar se eles tinham aprendido o conteúdo sobre o qual conversamos durante a 

aula, mas antes de ler esta atividade do terceiro momento deveríamos ter relido as 

respostas escolhidas do primeiro momento, o que pode ter dificultado a comparação 

que escolhemos realizar. 
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No final da aula, poderíamos ter feito um aproveitamento melhor das 

atividades feitas no início da aula e das do final, pois nas respostas do início da aula, 

os alunos apresentaram várias informações importantes como, por exemplo, que a 

erva-mate é tóxica. Este assunto poderia ser retomado no final da aula. A falta de 

conhecimento também foi a causa do não esclarecimento, pois eu realmente não 

sabia se a erva-mate é tóxica, ou seja, venenosa. Contudo, isto ainda não justifica a 

atitude, porque como foram sete dias de intervenção, em algum momento poderia ter 

sido feita uma pesquisa e dado um retorno aos alunos. As atividades acabaram 

servindo apenas para a comparação do início com o final da aula e, apesar da falta 

de tempo, nós poderíamos ter abordado algumas informações importantes. 

O momento da busca do conhecimento prévio foi sugerido pela supervisora 

de estágio. Fomos orientadas por ela a perguntar para as crianças o que sabiam a 

respeito do conteúdo. Embora tenhamos feito perguntas verbais e escritas, a aula foi 

conduzida mais pela nossa fala e deixamos um pouco de lado as expressões dos 

alunos. 

Caso a supervisora do estágio não fizesse esta sugestão, iríamos apenas ler 

e explicar o conteúdo, solicitando que os alunos fizessem perguntas, pois queríamos 

a participação deles durante a explicação do texto porque entendemos que eles 

poderiam participar dessa maneira, já que no período de observação do estágio 

vimos que os alunos não faziam perguntas durante as explicações das professoras 

regentes.  

Com relação ao procedimento acima e à ideia de participação dos alunos no 

momento da abordagem dos conteúdos, Fontana e Cruz (1997) contribuem 

relatando como a relação de ensino no momento do aprendizado dos conceitos é 

entendida na abordagem histórico-cultural, que é diferente do que foi pensado 

acima. 

Para Fontana e Cruz (1997, p. 112), embasadas em Vygotsky, quando os 

professores fazem perguntas, as crianças “[...] buscam na memória elementos das 

experiências vividas, sentidos da palavra já internalizados [...]” para responder às 

perguntas do professor. 

Conforme as autoras, esta atividade intelectual de buscar na memória as 

lembranças que se referem à palavra em questão é uma atividade que as crianças 

não fazem sozinhas, ou seja, é o professor quem possibilita esta função psicológica 

ao fazer a pergunta. Isto porque as crianças, também como nós, estão acostumadas 
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a usar as palavras cotidianamente em suas relações com as pessoas e não a pensar 

sobre essas palavras. 

Assim, o que acontece na relação de ensino não é uma busca de 

conhecimentos prévios, já elaborados, na qual dependeu apenas da pergunta para 

responder o que já está pronto. As respostas são referências que as crianças têm de 

suas experiências e que, ao tentar responder ao professor, ela organiza o 

pensamento através das palavras. É a situação de ensino que possibilita a 

reorganização, a reelaboração e o compartilhamento dos conhecimentos. 

Enquanto falávamos com os alunos, abríamos espaço para que 

respondessem nossas perguntas. Eu, contudo, não sabia que esta interação 

ajudava as crianças na reorganização do pensamento, uma vez que elas não faziam 

a si próprias perguntas ao próprio pensamento sobre determinado assunto. Também 

não compreendia que as respostas delas e as nossas falas contribuíam para a 

elaboração do conceito com base no conhecimento do professor, mediado pelo 

conhecimento científico. 

Outra situação que também foi destaque nesta aula e que eu não reconhecia 

o seu significado para a abordagem histórico-cultural, foi o uso de imagens, que 

representam a realidade. 

A escolha das imagens e objetos deveu-se à sua presença nos textos que 

lemos para fazer a aula. As imagens, mostradas através de transparências - a 

árvore, o processo de produção manual da erva-mate e o que envolve o processo, 

assim como, outros materiais (galho natural da árvore, extratos da planta e 

instrumentos para o chimarrão ou tereré) - foram para proporcionar aos alunos uma 

aula concreta, agradável, rica em detalhes e mais interessante. Penso também que 

a escolha por apresentar estes materiais foi para tentar complementar as 

explicações fizemos.  

Muito do nosso trabalho foi tentar fazer que os alunos participassem com os 

seus olhares atentos, com respostas às nossas perguntas, fazendo as atividades 

que propusemos. Conquistá-los, no meu ponto de vista, era também um objetivo 

desta regência e uma das formas para atingi-los foi a utilização de recursos, como 

as imagens e objetos. Houve muita empolgação por causa dos materiais e isto 

também pode significar que quisemos ocupar as “lacunas” que o nosso 

conhecimento superficial proporcionou. 
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Não tínhamos, portanto, antes de escrever a aula e realizá-la, conhecimento 

sobre o conceito de signo. 

Sobre o uso destas imagens, Fontana, Cruz e Oliveira (1997) apontam, o 

significado da utilização das imagens e materiais, que é diferente do que pensamos 

quando nós escolhemos apresentá-las. Segundo as autoras, as imagens permitem 

representar a realidade, os objetos de estudo. Os signos, nome dado a àqueles 

materiais, são instrumentos psicológicos para os seres humanos. Possibilitam 

pensar e falar de algum objeto, situação ou evento, sem que este(s) esteja(m) 

presente(s) concretamente. 

Para Fontana e Cruz:  

 

Tudo o que é utilizado pelo homem para representar, evocar ou tornar 
presente o que está ausente constitui um signo: a palavra, o desenho, os 
símbolos (como a bandeira ou o emblema de um time de futebol), etc. 
Fontana e Cruz, 1997, p. 59).  

 

O professor, em quase todos os momentos de seu trabalho, não terá como 

trazer objetos, eventos e situações aos seus alunos ou levá-los para ver, como em 

passeios, nos quais conhecerão lugares, pessoas e situações. Contudo, para 

ensinar as crianças, que trazem consigo experiências de vida e referências sobre a 

cultura humana, o professor utiliza os signos (fotos, filmes, livros, mapas, textos, 

objetos, por exemplo). 

Sua presença oferece a possibilidade de enriquecimento para a interação 

verbal e não apenas um complemento de conteúdo, pois o material, sozinho, não 

fornece os elementos de que as crianças precisam para elaborar o conceito. Vendo 

o pacote de erva para chimarrão e para chá, a criança não tem como aprender o 

processo de produção, de fabricação do produto. 

Nesse sentido, Fontana e Cruz consideram que: 

 

O mero contato da criança com os objetos de conhecimento ou mesmo sua 
imersão em ambientes informadores e estimuladores não garante a 
aprendizagem nem promove necessariamente o desenvolvimento, uma vez 
que ela não tem, como indivíduo, instrumental para organizar ou recriar 
sozinha o processo cultural (Fontana e Cruz, 1997, p. 65, apud Oliveira, 
1995.) 
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A partir de Fontana e Cruz (1997), que vêm explicar com as palavras de 

Oliveira, a criança não poderia finalizar um conceito somente vendo as imagens. Se 

não for perguntado e explicado o que há na imagem, a criança não entenderia 

sozinha, por exemplo, que o trabalhador estava cortando galhos da árvore ilex 

paraguariensis, iniciando, com isso, o processo de produção da erva-mate. Para o 

professor que leu e interpretou aquela imagem existe um tipo de significação, mas 

para o aluno, que não fez nenhuma leitura, não conversou a respeito, não haverá a 

mesma compreensão. Essa lhe será possibilitada pela mediação do professor. 

Neste contexto, um dos signos mais utilizados pelos professores para ajudar 

a elaborar nas crianças os conhecimentos científicos é a palavra. Outro aspecto a 

ser comentado diz respeito à concepção do processo de aprendizagem.   

Afirmei aos alunos que faríamos a leitura do texto “A exploração da erva-

mate”, do livro didático, e que depois nós conversaríamos com eles sobre o texto. 

Expliquei que a conversa era para ajudar a entender melhor a erva-mate e a 

exploração desta. Pedi a participação dos alunos, para que fizessem perguntas e 

comentários. 

Neste ponto da aula em que falei que a conversa era para entender melhor o 

assunto, eu quis dizer que iríamos explicar o conteúdo para que eles pudessem 

conhecê-lo e aprendê-lo.  

O objetivo da aula era que os alunos conhecessem um fato importante para 

a história econômica do Paraná e, para isto, combinamos com eles que nos 

ouvissem e quando tivessem dúvidas ou quisessem dizer algo a respeito poderiam 

falar.  

Minha compreensão sobre conhecer era ter noção do que foi a exploração 

da erva-mate, que isto ficasse guardado na memória e quando necessário fosse, 

lembrariam disto ao serem questionados, fosse na escola ou em outros lugares. 

O conceito de aprender, assim pensado, difere do concebido na perspectiva 

histórico-cultural. Nesta abordagem, “aprendizado” tem um significado amplo: 

objetiva o desenvolvimento psicológico do indivíduo num processo que inclui o 

indivíduo que aprende, o que ensina e a relação destes (Oliveira, 1997).  

Na teoria de Vygotsky, o professor tem um papel específico no 

desenvolvimento dos alunos e, para atingir este objetivo, é preciso, na relação de 

ensino, conhecer o nível do desenvolvimento real dos alunos, ou seja, o que as 

crianças conseguem realizar sozinhas, e avançar fazendo-os refletir sobre o próprio 
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modo de pensar, possibilitando novos aprendizados, compartilhando conhecimento 

com as crianças. 

No diálogo a seguir tivemos um momento importante em que foi apresentada 

a participação dos alunos na interpretação do texto, porém ainda de forma bastante 

tímida. 

 

Eu perguntei: 

- O que é a erva-mate para vocês?  
 
A princípio era só uma conversa, não precisaram registrar. 
Como eles não responderam... Eu dei uma direção de respostas: 
 
- A erva-mate é uma planta? 
- É uma planta?  
- Vocês acham que é? 
 

Vários alunos acenam com a cabeça que sim, que é uma planta, que 

chamaram de erva. 

 

- Como é esta planta? É grande? Pequena?  
- É uma árvore? Ou são arbustos? 
 

Nos olhos deles eu percebi a incerteza que tinham sobre a planta ser uma 

árvore. 

Além da incerteza, a expressão facial permitiu a interpretação de que ainda 

não tinham pensado sobre as características da erva-mate, se era um ramo no chão 

ou uma árvore, por exemplo. 

Neste momento inicial da aula, foi perceptível que as crianças ainda não 

tinham tido a oportunidade de pensar sobre as características da planta ilex 

paraguariensis, se é mesmo uma planta e ainda se é de pequeno porte ou uma 

árvore, pois nenhuma delas respondeu com segurança e de imediato que era uma 

planta e também uma árvore.  

Questionamos os alunos e usamos as respostas deles para que fizéssemos 

novas perguntas e, com isso, tentar fazer que eles interpretassem o conceito 

destacado por nós. A intenção era que eles entendessem o mesmo conceito que 

nós tínhamos. Com as respostas deles e mais comentário feito por nós, foi finalizada 

a conversa e concluímos que eles aprenderam. 
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Analisando este momento, com base na abordagem Histórico-cultural, a 

percepção de que as crianças não tinham pensado sobre a planta ganhou outro 

significado.  

Fontana e Cruz (1997) nos ajudam quando afirmam que as perguntas 

motivam as crianças para responder na intenção de atender a expectativa do 

professor e nesta interação o professor ajudará na classificação da palavra, no caso 

erva, como planta e árvore, distinguindo-a de outros objetos.  

Fontana e Cruz explicam que:  

 

Para a criança, pensar sobre seu próprio modo de utilizar a palavra é uma 
atividade intelectual complexa e nova. Como a maioria de nós ela está 
acostumada a utilizar as palavras nas relações cotidianas, e não a pensar 
sobre elas. Assim, o que a professora faz é levar as crianças a 
desenvolverem um tipo de atividade intelectual que elas ainda não 
realizaram por si mesmas. (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 112). 

 

São os professores que, com seus conhecimentos, ajudam os alunos a 

elaborarem os conceitos por meio do diálogo. Os professores utilizam a produção 

científica nas situações de ensino possibilitadas com os alunos durante a dinâmica 

da aula para elaborar com eles as palavras, tendo em vista os conceitos. 

No episódio a seguir, a conversa parece um monólogo, pois sem conhecer o 

papel do professor, o de interferir na zona de desenvolvimento proximal das crianças 

na relação de ensino e possibilitar a elas expressar seus conhecimentos cotidianos, 

a situação tornou-se truncada e superficial. 

Para iniciar a interpretação do texto, li o primeiro trecho, descrito abaixo.  

 

Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente da província do Paraná, 
dizia que em 1854: 

“... ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, todos estavam 
ansiosamente entregues à exploração do mate nos ervais e nos engenhos”. 

 

A seguir, perguntei aos alunos: 

 

- Quem era Zacarias?  

 

Buscaram no texto a resposta. 

 

Um Aluno(a) respondeu: - O 1º presidente do Paraná.   
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Perguntei: - Mas, o que faz um presidente? 
 

Deixei alguns segundos para que respondessem e fiz uma nova pergunta. 

- Quem é o nosso governador. O governador do Paraná? 
Um Aluno(a) respondeu: - É o Requião. 
 

Nós e as crianças moramos no Estado do Paraná, por isso pensei que trazer 

um fato próximo de nossa realidade, algo de que ouvimos falar, poderia ajudá-las 

crianças a compreender o conceito de “presidente”.  

Enquanto se passavam alguns segundos para as crianças responderem o 

que sabiam, fazíamos outra pergunta e acabávamos por responder, porque muitas 

vezes elas não diziam nada. 

Já que as crianças não respondiam, expliquei a elas que presidente é a 

pessoa que governa, administra e representa o povo. Expliquei ainda que Zacarias, 

em 1854, foi como é o Requião aqui no Paraná, porque nesta época ainda não era 

estabelecido um presidente para todo o Brasil, mas um presidente para cada 

província. 

As palavras - presidente, governador e representante do povo - podem ter 

sido para os alunos conceitos que eles ainda não tinham pensado. Devido a isso, 

para que eles chegassem mais próximos do conhecimento dos conceitos que nós 

tínhamos, era necessário um tempo maior de conversar, mais perguntas e 

comparações. 

Com este diálogo, desejei que os alunos aprendessem o fazer de um 

presidente, porém, ao refletir sobre a aula, foi possível perceber que o assunto 

central não é o primeiro presidente da província do Paraná, mas o envolvimento das 

pessoas com a exploração do mate, dita na frase do presidente como algo muito 

importante naquele momento. Nós apenas citamos as pessoas que estavam 

envolvidas na exploração da erva mate, não sendo este o assunto central, mas sim o 

1º presidente da província. 

Outro aspecto importante desta análise é o que desencadeou aquela 

resposta direta para encerrar com o diálogo e partir para um próximo conceito. Como 

os alunos não responderam à pergunta sem o apoio do livro, devido à possibilidade 

do não conhecimento do conceito “presidente” ou mesmo “vergonha” de dizer algo 

que sabiam, isto incitou a explicação direta do conceito. 

Sobre esta situação de aula, Fontana e Cruz (1997), trazem que refletir 
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sobre as palavras é uma atividade psicológica que as crianças, nas situações 

cotidianas, não realizam e a escola é o lugar em que o professor tem a possibilidade 

de fazer isto acontecer. Sem as perguntas e a interação dos professores, as 

crianças não irão refletir por si mesmas e, portanto, não avançarão no aprendizado. 

Além disso, explicar diretamente uma palavra faz o diálogo tomar um rumo 

que não leva a criança ao aprendizado. Sobre esta questão, Vygotsky relata que o 

papel do professor não é ensinar diretamente o significado de alguma palavra para a 

criança. Porque ao explicar uma palavra, dizemos outras também incompreensíveis, 

no qual a ligação delas é ininteligível, assim como a palavra que se tentou explicar 

(Fontana e Cruz 1997). 

A situação descrita acima, na qual na explicação do conceito, novas 

palavras ditas, que também poderiam ser desconhecidas pelas crianças, aumentam 

a complexidade da compreensão da palavra e, consequentemente, o não 

aprendizado. Desta forma, ficou caracterizado o desconhecimento acerca do nosso 

papel na interação, provocando nos alunos a expressão de suas referências, para 

que estas sejam tomadas como pontos de partida para possibilitar a reorganização 

do pensamento das crianças, a elaboração dos conceitos e o avanço no 

aprendizado. 

Através da abordagem histórico-cultural, a experiência descrita abaixo 

passou a ser identificada como uma circunstância em que as crianças tentaram 

organizar suas referências para responder às perguntas. 

 

Eu: - O que é população escrava?  
Aluno (mais de um aluno): - É quem trabalha. 
Eu: - Então a professora Rosangela (A regente) é escrava? 
 

Percebi um momento de silêncio, pois pareciam refletir. 

 

Aluno 1: - Escravo é quem trabalha sem ganhar nada. 
Eu perguntei: - Então quem ajuda alguém, por exemplo, a mamãe, que trabalha em 

casa, é escrava?  
Rostos com dúvida. Pensaram. 
Eu: - Pensem. 
Alguns responderam: Não (Mas, não explicaram o porquê) 
Uma aluna que se chama Vitória disse: - Escravo é quem trabalha para outra 

pessoa. 
Aluno 2: - Escravo é quem trabalha sem ganhar nada e apanha. 
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Esta foi a elaboração do conceito que conseguimos. Com isso, afirmei que o 

escravo é alguém que trabalha sem receber nada e ainda sofre maus tratos das 

pessoas para quem trabalha.  

É importante lembrar que o parâmetro para o conceito foi o nosso, ou seja, 

ao ouvir informações bem próximas do conceito que temos de escravo, finalizamos o 

diálogo. 

No trecho do texto em que a autora fala sobre a população escrava que 

trabalhou na exploração da erva-mate, houve um diálogo entre nós e as crianças, no 

qual percebemos algumas características do trabalho escravo, conforme os 

conhecimentos científicos. 

Este diálogo prosseguiu conforme as respostas dos alunos correspondiam 

com o conhecimento que tínhamos sobre o assunto. Ao dizerem características do 

trabalho, como “apanhar” e “não ter retorno financeiro”, concordávamos; quando a 

informação estava “incompleta”, fazíamos novas perguntas para fazê-los 

responderem e, assim que ouvíamos uma resposta correlacionada com o conceito, 

aceitávamos. 

Nesse episódio, ganha destaque que: 

 

O professor participa ativamente do processo de elaboração conceitual da 
criança. Nas relações que mantém, ele utiliza novos conceitos, define-os, 
apresenta-os em diferentes contextos de uso, propõe atividades em que 
devem ser empregados. Destaca, recorta informações e significados em 
circulação na sala de aula, direcionando a atenção da criança para eles; 
induz à comparação entre informações e significados; possibilita a expressão 
das elaborações da palavra, organizando verbalmente seu pensamento; 
problematiza as elaborações iniciais da criança, levando-a a retomá-las, a 
refletir sobre possibilidades não consideradas, a refletir sobre seus próprios 
modos de pensar... (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 112).  

 

Constata-se então, a partir da abordagem acima, que no diálogo as crianças 

trouxeram suas referências, mas não um conceito já elaborado; suas respostas, 

vindas da oportunidade dada pelas estagiárias, são apenas o começo da elaboração 

dos conceitos, sendo o significado da palavra melhor desenvolvido quando os 

professores interagem com os alunos, utilizando suas expressões e levando em 

conta as ideias trazidas, também ampliando e organizando as diversas referências 

trazidas.  
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7. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Nos anos iniciais do curso de Pedagogia e antes de realizar o Trabalho de 

Conclusão de Curso, ansiava por aprender um método que fosse capaz de ensinar 

aos alunos no espaço formal de ensino, a escola.  

Acreditei que, nas aulas, aprenderia quais são os conteúdos de cada área 

de conhecimento e conheceria “métodos” para fazer que os alunos aprendessem os 

conhecimentos sistematizados de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia e Ciências Naturais das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

A cada série do curso, fui percebendo que ensinar é uma atividade complexa 

e que entender outras instâncias como “história da educação”, “diferenças de 

espaços” (espaço informal e formal de ensino), “pesquisa na educação”, “docência 

na sala de aula e fora da sala de aula”, “psicologia do desenvolvimento”, “didáticas” 

e “legislação”, por exemplo, são essencialmente adequadas antes de pensar em 

atuar numa sala de aula.  

A partir desta elaboração, procurei saber como ser uma boa profissional e 

possibilitar aos alunos uma educação com qualidade e eficácia para suas vidas e 

para a sociedade. Isto me motivou a querer saber mais sobre a formação de 

professores e foi através da interação com o orientador do Trabalho de Conclusão 

de Curso que meu interesse ganhou um significado imenso e superou as minhas 

expectativas com relação ao aprendizado esperado no curso de Pedagogia.  

Com o desenvolvimento do TCC, iniciei um processo no qual fui me 

apropriando de um referencial teórico capaz de redimensionar o processo de ensino-

aprendizagem com os estudos que refletem sobre o papel da escola e do professor 

a partir do trabalho de Vygotsky.  

Conheço, hoje, que, na relação de ensino, a interação dos professores com 

os alunos, abordando-os com o objetivo intencional de ajudá-los a elaborar os 

conhecimentos sistematizados, é essencial no processo de aprendizado.  

Neste processo, o professor e o aluno têm cada qual o seu papel e o que é 

ensinado são os conhecimentos acumulados da humanidade, sistematizados. O 

professor é quem vai ser o mediador deste conhecimento para o aluno. Não é uma 

transmissão de conhecimento ou uma trajetória previamente definida do 

desenvolvimento biológico da criança que vai indicar a possibilidade de aprendizado, 

mas um processo que vai acontecer com a intervenção do professor, que vai buscar 
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dos alunos referências sobre o conceito abordado e, conforme as expressões dos 

alunos, o professor vai intervir e promover um compartilhamento de significados do 

conhecimento deles com o seu próprio conhecimento, com suas expressões, o 

professor faz perguntas, interferindo na zona de desenvolvimento proximal, dizendo 

exemplos e outras situações que envolvem o conceito que está sendo estudado, 

ajudando, assim, as crianças na resignificação e reorganização do conhecimento 

sobre o conceito, oportunizando a elaboração, o aprendizado e o desenvolvimento 

psicológico delas.  

O professor realiza estas atividades com o apoio proporcionado por sua 

formação profissional, estudos dos conhecimentos científicos, formação pessoal e 

também experiências vividas. Com o professor é que se alcança o objetivo da 

escola, que é o aprendizado e o desenvolvimento do aluno. 

Esta compreensão dos diferentes modos de interação entre os participantes 

do processo de aprendizado indica que um dos pontos importantes desta profissão é 

a documentação do trabalho docente como um ponto de partida para a reflexão. O 

registro da prática dos professores somada à atividade de reflexão vai aprimorando 

a formação inicial, sugerindo novas apropriações. 

A interlocução com o referencial teórico, mediada pela orientação, 

oportunizou-me refletir sobre a complexidade envolvida na formação de um 

professor, que precisa saber lidar com várias áreas do conhecimento. 

Com a rememoração, o registro, o contato com esse referencial teórico e a 

análise do vivido no estágio, vi atendida uma expectativa que tive desde o início do 

curso, e além, ao redimensionar o papel do professor. 

Numa relação de ensino, professores e alunos podem compartilhar 

conhecimentos, mas do professor espera-se que, nesse processo, promova um 

aprendizado do conceito elaborado com base no conhecimento sistematizado e, 

dessa forma, possibilite o desenvolvimento das crianças, ampliando a relação delas 

com os elementos do mundo e oportunizando, com isso, novos aprendizados e 

desenvolvimentos. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 A Exploração da Erva-Mate 

 

Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente da 

província do Paraná, dizia que em 1854: 

“... ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, todos 

estavam ansiosamente entregues à exploração do mate nos ervais e nos en-

genhos”. 

Essa atividade foi muito importante para a economia paranaense, 

envolvendo a população livre como também a escrava em seu trabalho de coleta 

do mate e de confecção de cestos de taquara, de cangalhas e de caixarias para a 

sua comercialização.  

Mas que planta era essa que trouxe tanto trabalho e riqueza?  

A erva-mate era árvore nativa que crescia entre os pinheirais, 

sendo velha conhecida dos indígenas que usavam suas folhas como chá.  

A população pobre também a usava e conhecia seu valor, tanto 

que se tem notícia de que, por volta de 1722, usava a erva-mate para conseguir 

outros produtos, como o sal e o algodão.  

Mas só a partir de 1820, quando passou a ser comercializada 

regularmente com alguns países da América do Sul, é que a erva-mate começou a 

se destacar na economia paranaense.  

A Inglaterra tinha domínio econômico sobre o Brasil e sobre outros 

países da América do Sul. Apenas o Paraguai conseguia se manter fora dessa 

situação, isto é, ter sua autonomia política e econômica. Tal situação não agradava à 

Inglaterra nem aos países vizinhos, isto é, ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina.    

Vários conflitos aconteceram por muitos motivos até que, em 1865, 

se iniciou a Guerra do Paraguai, que iria terminar em 1870.  

A guerra dificultou a comercialização dos produtos paraguaios com 

outros países, dentre eles à erva-mate paraguaia, que era de excelente qualidade.  

Surgiu, então, a chance de o Paraná vender erva-mate para outros 

países, como a Argentina e o Uruguai, o que veio provocar mudanças no modo de 

prepará-la e a busca de novas técnicas de beneficiamento, fabricação e 
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embalagem.  

Logo os pilões foram substituídos pelos engenhos de soque 

movidos pela força humana e depois pelos engenhos movidos a vapor.  

A exploração, a comercialização e a industrialização da erva-mate, 

assim como a construção de engenhos, iniciou-se no litoral (Antonina, Paranaguá e 

Morretes). A partir de 1850, alguns engenhos foram transferidos para Curitiba, 

enquanto outros eram construídos.  

O transporte da erva-mate do planalto para o litoral era feito pelos 

escravos - indígenas ou negros - e pelos agregados. Mais tarde, utilizaram os 

muares e os carroções, por serem mais baratos e porque a estrada da Graciosa 

havia recebido melhorias. 

Em 1885, a conclusão da ferrovia Curitiba-Paranaguá tornou mais 

rápido o transporte do mate para os portos de Paranaguá e Antonina. 

Os engenhos modernizaram-se e a erva-mate permaneceu como 

importante produto de exportação até 1920.  

Atualmente existem poucos e pequenos engenhos em vários 

municípios, como Faxinal, Rio Bonito, Palmeira, Irati e Lapa, onde os proprietários 

cuidam de todo o processo, isto é, eles coletam, fazem o cancheamento, preparam 

a erva de acordo com a tradição, sem usar processos mecanizados que, segundo 

especialistas, alteram o sabor do mate, que é conferido na "cuia de um bom 

chimarrão".  

 

(Texto retirado do livro: Viver é Descobrir – História do Paraná, Magda Tuma, 

2005). 

 

TUMA, Magda Madalena Peruzin: Viver é descobrir: história: Paraná: 4ª série – 

São Paulo: FTD, 2005. 
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ANEXO B 

Escola Municipal Mercedes Martins Madureira 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

Professora(s) estagiária(s): 

 

 

Aluno (a): 

Londrina,                   de Outubro de 2007. 

 

ATIVIDADE DE CONHECIMENTO: 

 

Escreva o que você sabe sobre o chimarrão e o chá-mate. Qual a diferença entre os dois e 

como eles são produzidos? 
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ANEXO C 

Escola Municipal Mercedes Martins Madureira 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Professora(s) estagiária(s): 

 

 

Aluno (a): 

Londrina,                   de Outubro de 2007. 

 

ATIVIDADES: 

Após a leitura do texto, “A exploração da erva-mate” responda: 

a. Escolha uma parte interessante do texto e escreva o que você aprendeu. 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



76 

 

ANEXO F 
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