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APRESENTAÇÃO  

 

O evento “Encontro de Ensino de Leitura e Escrita” (EELE) da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) originou-se das aulas no Ensino Superior e das práticas profissionais 

de duas professoras, Heloisa Chalmers Sisla e Maria Iolanda Monteiro, pertencentes ao 

Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar. As disciplinas ministradas 

pelas professoras para o curso de licenciatura em Pedagogia, nas modalidades presencial e 

a distância, relacionam-se diretamente ao campo da alfabetização, do letramento e do ensino 

da Língua Portuguesa.  

As professoras idealizaram o encontro para incentivar discussões sobre a formação 

de educadores da educação infantil, dos anos iniciais e educação de jovens e adultos para o 

ensino da leitura e escrita, considerando os diversos contextos do uso da Língua Portuguesa. 

Até o presente momento, foram realizados dois encontros, em 2016 e 2017, que objetivaram 

a participação de professores da Educação Básica e do Ensino Superior, alunos de graduação 

e pós-graduação. 

O primeiro EELE ocorreu em 2016, no dia 9 de abril, apenas no período vespertino, e 

teve a conferência do professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Sírio 

Possenti, com o tema “Ensino da escrita e leitura hoje”. Na sequência, aconteceram relatos 

de prática de duas professoras da rede municipal de São Carlos, Wilma Carin Silva-Porta e 

Flávia Francisca do Nascimento Belo. O evento teve 623 inscritos e 352 pessoas participaram.  

No ano de 2017, o segundo EELE ocorreu durante todo o dia 27 de maio.  

Nessa edição foram realizadas apresentações orais de trabalhos, que ocorreram no 

período matutino, com 15 a 20 minutos cada. Os anais do II EELE contam com os resumos 

dos 27 trabalhos selecionados, distribuídos nos seguintes eixos temáticos:  

 

 Experiências de práticas de leitura e escrita na Educação Básica 

 Letramento e escrita: teorias e práticas 

 Preconceito linguístico 

 Contribuições da linguística para o ensino da leitura e escrita 

 Educação Especial, letramento e alfabetização 

 Análises sobre políticas, programas e projetos de leitura e escrita 

 Formação de professores e ensino de leitura e escrita 

 

Os(as) autores(as) dos trabalhos vieram de diversas regiões do Brasil com formações 

na área de educação em diferentes níveis de escolarização, com participantes da graduação, 

pós-graduação, professores da Educação Básica e de Ensino Superior.  



No período vespertino, o encontro contou com uma mesa redonda sobre a 

“Contribuição da Linguística e da Educação Especial para o Ensino da Leitura e Escrita” em 

que participaram a especialista do campo da linguística da UNICAMP, Ângela Kleiman, e da 

Educação Especial da UFSCar, Adriana Garcia Gonçalves. O evento teve 454 inscritos e 

participaram 174 pessoas. 

 

Maio, 2017 
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A compreensão de textos nas práticas de professores/as dos anos iniciais em 

pesquisas recentes  

 

Felipe Sandrin 

 

Sabendo da importância do ensino da compreensão textual e da valorização do 

trabalho e formação de professores/as, estamos desenvolvendo uma pesquisa de iniciação 

científica que faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

intitulada de A compreensão de textos nas práticas de professores/as dos anos iniciais em 

pesquisas recentes em artigos que contemplem as práticas de professores e professoras 

em relação ao ensino da compreensão de textos nos anos iniciais, sendo essa iniciação 

desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A seleção de artigos foi 

realizada nos anais das reuniões nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) entre 2007 e 2015. A pesquisa ainda em andamentos 

tem como objetivo principal analisar, em pesquisas na área do ensino de Língua 

Portuguesa, a presença (e ausência) e formas de manifestação dos diferentes elementos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da compreensão de textos nas pesquisas 

sobre práticas de professores dos anos iniciais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

que dispõe os seguintes procedimentos metodológicos nas seguintes etapas: Pesquisa 

bibliográfica, que seria o levantamento bibliográfico detalhado de referenciais teóricos sobre 

a compreensão textual; Sistematização das informações bibliografias que deram subsídios 

para o desenvolvimento da pesquisa; Seleção, leitura e análise detalhada dos artigos; 

Elaboração das categorias de análise, análise dos dados e organização dos dados obtidos 

através da análise dos artigos. A análise parcial dos dados obtidas até o momento mostra 

que neste evento, em específico, o número de trabalhos relacionados a compreensão textual 

nos anos iniciais é pequeno, o que indica uma carência de produção acadêmica na área, bem 

como uma carência na divulgação de trabalhos pedagógicos realizados com crianças nessa 

faixa etária em questão. O trabalho de pesquisar em práticas pedagógicas o ensino da 

compreensão textual busca ajudar a destacar a importância de compreender melhor se há 

propostas e incentivos nas práticas de professores e professoras em relação aos diferentes 

elementos que resultam na compreensão de textos. Com base nessas informações, é 

possível sugerir recomendações para o trabalho com tais elementos, reunindo os relatos de 

práticas que tiveram resultados positivos e indicando os desafios a serem superados, 

contribuindo para a resolução de problemas, dilemas e desafios do trabalho docente. 

 



Palavras-chave: Compreensão textual. Anos iniciais. Práticas de professores/as. 

 

Referências 

 

FOUCAMBERT, Jj. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.  

KLEIMAN, A. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 1989. 

KLEIMAN, A. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. 14. Ed. Campinas: Pontes 
Editores, 2011. 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e Compreender os sentidos do texto. São Paulo: Editora 
Contexto, 2008. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens Qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986. 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

MASSINI-CAGLIARI, G. O texto na alfabetização: coesão e coerência. Campinas, 
SP. Mercado das Letras. 2002. 

MINAYO M. C. S. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: 
Vozes,1994. 

PICOLLI, D. M.; SILVA, D. D. Produções escritas. In. REYES, C. R. e PICOLLI, D. M. O 
ensino da língua: um processo discursivo. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2011. 

SMOLKA, A. L. B. A criança na fase inicial da escrita: a Alfabetização como processo 
discursivo. 11.Ed. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual 
de Campinas, 2003 (Coleção passando a limpo). 

TRIVIÑOS, A. N. B. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais. São Paulos: Atlas, 1987. 

  



A arte na educação infantil: leituras e releituras 

 

Nathalia Margarita Mayer Denari 

 

Tendo como eixo temático Experiências de práticas de leitura e escrita na Educação 

Básica, este resumo trata de um relato de experiência na releitura da obra de arte “Memórias 

da Oceania” de Henri Matisse (1869-1954, França), proposta à crianças na faixa etária de 2 

a 3 anos da Unidade de Atendimento à Criança, Unidade de Educação Infantil da Universidade 

Federal de São Carlos. 

A atividade teve por objetivo propiciar às crianças o contato com diversas obras de 

arte, assim como proporcionar a elas fazer a releitura da mesma e ampliar seu leque se 

leitura de mundo. Para tal, se deu primeiramente a apresentação para a turma, por parte da 

professora, de alguns pintores e suas obras, tais como: Picasso, Matisse, Portinari e Klimt 

para que as crianças escolhessem sobre que obra gostariam de saber mais detalhes e fazer 

uma releitura da mesma. Tanto a escolha do pintor, quanto da obra se deu por meio de 

votação, a qual teve como vencedor Matisse, com o quadro “Memórias da Oceania”. 

Após exposto para as crianças por meio da leitura um pouco da vida do pintor, de 

suas técnicas, hábitos e instrumentos de pintura, a turma começou a observar melhor a tela 

com a qual escolheu trabalhar. Levantaram aspectos bastante diversificados e 

interessantes, que foram registrados por meio da escrita pela professora sempre na 

presença das crianças, sinalizando o local ou aspecto da obra a qual cada criança se referia 

como, por exemplo: “O quadro é um quadrado!”; “Este desenho ficou torto!”; “Aqui parece 

que ele fez uma lua!”; “Aqui no cantinho parece que tem uma casinha!”; “Ele fez muitos 

retângulos!”; “Lá em cima tem um cacho de bananas”; “Tem bastante azul!”. 

Nesta obra, Matisse deixa explícito o uso de formas geométricas e sua sobreposição, 

assim como cores bastante fortes, trabalhando com a técnica de recorte das formas a serem 

usadas com sua posterior pintura com tintas feitas pelo próprio pintor a fim de encontrar a 

melhor tonalidade, culminando com colagem na tela das formas já pintadas na posição 

escolhida pelo artista. 

Sendo assim, a primeira experiência de releitura proposta para a turma, por parte da 

professora, se deu em papel cenário, duas vezes maior do que a tela usada pelo pintor, com 

as formas contidas na pintura já recortadas em papel dobradura colorido para que as 

crianças apenas posicionassem e colassem a forma escolhida por elas de acordo com a 

pintura original, estimulando o desenvolvimento da noção espacial e a ajuda mútua das 

crianças quando um amigo ficava em dúvida em como ou onde colar a figura por ele 

escolhida. 



Posteriormente, o mesmo procedimento foi proposto para a turma, porém agora em 

tela, no mesmo tamanho da usada por Matisse, com o recorte das formas, feito pela 

professora, em cartolina branca e pintado pelas crianças nas cores utilizadas na obra 

original, culminando na construção de uma obra de arte coletiva da turma baseada em uma 

releitura da obra “Memórias da Oceania” de Henri Matisse. 

Desta forma, fica posto que mesmo sem as crianças utilizarem leitura e escrita de 

maneiras diretas, estas estiveram presentes e foram fundamentais para a construção de 

toda esta experiência por elas vivenciada na atividade acima descrita, uma vez que foi por 

meio destas (leitura e escrita, por parte da professora) é que se deu parte do conhecimento 

e registro da atividade central deste relato de experiência que se caracterizou pela releitura 

de uma obra de arte. 
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A contribuição dos jogos pedagógicos para o processo de aquisição e 

consolidação da leitura e escrita 

 

Aline Gasparini Zacharias Andreia Osti 

 

É uma realidade no Brasil, o considerável número de estudantes, sobretudo, das 

redes públicas de ensino, que apresentam sérias dificuldades relacionadas à leitura e 

escrita. Desse modo, o presente trabalho apresenta o relato de um trabalho desenvolvido 

no projeto de extensão intitulado “Formação de professores para o atendimento educacional 

especializado a alunos com dificuldade de aprendizagem”, pertencente a UNESP, Campus 

de Rio Claro, no ano de 2015, em que houve o atendimento pedagógico a uma criança 

com dificuldade de aprendizagem nas áreas de leitura e escrita. Esse atendimento ocorria 

semanalmente, e de forma individual. A investigação consistiu em compreender as 

dificuldades que permeavam o processo de aquisição e consolidação da leitura e escrita, 

assim como identificar características fundamentais do processo de alfabetização, visando 

com isso contribuir com intervenções que auxiliassem efetivamente o aluno atendido. 

Metodologicamente, a pesquisa se inscreve na perspectiva qualitativa, e envolveu um 

estudo de caso, no qual o participante foi um aluno com idade de oito anos, matriculado no 

3º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública da cidade de Rio Claro. A 

escolha pela intervenção com jogos pedagógicos ocorreu tendo por base trabalhos na 

literatura científica (MACEDO; PETTY; PASSO, 2000) que afirmam que esses configuram 

atividades diferenciadas e que contribuem para a aprendizagem de conteúdos escolares. 

Foram utilizados jogos de trilha, em que havia confronto entre letras que possuíam 

sonoridade semelhante, jogos da memória envolvendo palavras que rimam, e alguns jogos 

pertencentes ao material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2015), 

isso porque o estudante apresentava dificuldades com conteúdos relativos a leitura e 

identificação de palavras. Ao longo do processo, foi perceptível a significativa mudança na 

postura do aluno ao desenvolver as atividades propostas, demonstrando confiança em suas 

habilidades, ademais, foi notável também avanços no nível de leitura e escrita em detrimento 

dos níveis iniciais. Diante disso, os resultados evidenciaram a importância do 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico planejado de acordo com as especificidades 

do estudante. Nesse contexto, os jogos mostraram-se ferramentas que trouxeram muitos 

contributos ao desenvolvimento das intervenções, uma vez que configuraram uma forma 

de aproximar o aluno de atividades que envolvessem leitura e escrita. Por conseguinte, 

assim como enfatizam Carvalho e Oliveira (2014), foi possível o estabelecimento de uma 

relação entre o fazer e o compreender, envolvendo diferentes estratégias que acionam 



mecanismos afetivos, cognitivos e sociais. Considera-se que os jogos pedagógicos 

contribuíram para o desenvolvimento cognitivo e emocional do aluno, dado que além de 

exigir atenção, organização e voz ativa, foi possível abordar aspectos relacionados aos 

conteúdos exigidos para o nível de escolarização em questão (MACEDO; PETTY; PASSO, 

2000), e ao estabelecer uma nova relação com os conteúdos, e o próprio processo de 

aprendizagem como um todo, por intermédio dos jogos, a criança passou a se sentir 

produtora de suas ações, tal como de seu desenvolvimento enquanto sujeito ativo em seu 

processo de aprendizagem. 
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A escrita de gêneros textuais no Ensino Fundamental II: desafios do ensino 

 

Flávio Renato dos Santos 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal discutir o desafio do ensino de 

gêneros textuais escritos no Ensino Fundamental II para crianças que estão aquém do nível 

de letramento e de alfabetização esperados para a idade/ano escolar. Partindo-se do 

pressuposto de que o ensino da escrita deve ocorrer por meio de práticas de alfabetização 

(ensino das tecnologias de codificação e de decodificação) e de letramento (apropriação da 

cultura escrita) ocorrendo simultânea e complementarmente, entende-se que o ensino 

formal dos gêneros textuais escritos, realizado pela escola, é parte complementar e 

fundamental do processo de aprendizado da escrita funcional, ou seja, é preciso que o 

professor ensine a escrita de textos que circulam em diferentes espaços sociais para que 

o sujeito se instrumentalize para o exercício da escrita nos mais diversos domínios 

(campos) discursivos. Entretanto, quando o aluno chega ao Ensino Fundamental II, o 

professor, principalmente de escola pública, se depara com um grande desafio: ensinar 

gêneros textuais que, ainda que sejam importantes para formação do escritor proficiente, 

são muito complexos para alguns alunos, uma vez que, dependendo do nível de 

alfabetização e de letramento, estes não estão aptos para a compreensão funcional do 

texto, de seus aspectos estruturais, temáticos e estilísticos. Portanto, o trabalho aqui 

desenvolvido entende que a adaptação do currículo proposto pelo Estado é de extrema 

importância para que o ensino-aprendizado da linguagem escrita esteja diretamente 

vinculado às práticas sociais de uso da escrita. Deste modo, é importante que o professor 

adapte o ensino dos gêneros textuais, nas escolas, buscando trabalhar textos que circulam 

socialmente e fazem parte do contexto do aluno para que, gradualmente, se avance para 

o ensino de textos pertencentes a outros domínios discursivos. Acredita-se que esta 

abordagem minimiza o risco de desestimular o aluno no aprendizado da escrita, pois, ele será 

capaz de produzir o gênero textual sugerido, orientado e trabalhado pelo professor e, 

ao mesmo tempo, reduz-se também o risco dele se sentir diferente ou excluído do grupo 

por fazer as atividades de escrita diferentes dos demais. 
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A importância do letramento: percepções de crianças, professoras e diretora – 

narrativas promovidas através do Pibid na escola E.E “João Jorge Marmorato” 

 

Marizete Aparecida Rodrigues da Silva  

Lucas Rodrigues de Oliveira Souza  

Heloisa Chalmers Sisla 

 

Introdução 

O letramento pode ser considerado um componente essencial para o processo 

formativo dos alunos, uma vez que proporciona ao aluno subsídios para compreender as 

funções da escrita e leitura do mundo que está ao seu entorno. Pensando nisso, esse 

trabalho consiste em refletir a importância do letramento como ferramenta crucial para a 

inclusão dos estudantes no mundo social, na perspectiva da comunidade escolar. 

O estudo nessa temática surgiu em experiências no Pibid na escola “João Jorge 

Marmorato”, município de São Carlos – S/P a partir da indagação de um aluno a respeito do 

porquê de estudar. 

Desenvolvimento Teórico 

Segundo Correia e Martins (2012), nos últimos anos o número de alunos com 

dificuldades de aprendizagem teve um aumento considerável, com crianças no 4º ou 5º ano 

do Ensino Fundamental ainda analfabetas. Grossi (1990, p.27) enfatiza que é muito difícil 

que uma classe inteira avance ao mesmo tempo devido aos distintos níveis de conhecimento. 

Freire (1996 p. 90) em sua obra Pedagogia da Autonomia afirma que é preciso muito 

mais que saber ler e escrever, é fundamental que saiba entender os significados e usos 

efetivos da leitura e escritas nos diferentes contextos e situações. 

Kleiman (2005, p.18), propõe que o letramento é complexo e envolve muito mais do 

que uma habilidade ou uma competência do sujeito que lê. Inclui múltiplos conhecimentos, 

muitos dos quais relacionados à leitura de mundo. 

Sendo assim a escola deve criar as condições para o letramento, pois, de acordo 

com Soares (2008, p. 57), um grave problema é que se preocupa mais com a alfabetização 

do que com o contexto social em que os alunos estão inseridos. 

Procedimentos metodológicos 

Por meio de uma dinâmica com balões e gravadores entrevistamos os alunos 

dos primeiros anos do Ensino Fundamental de forma descontraída, com questões sobre a 

importância da leitura e da escrita em suas vidas. Cada vez estourava um balão e lia 

a pergunta e em assim todos tinham o direito de responder. As professoras e supervisora 

responderam as questões por escrito. 



Discussão dos dados 

A partir das respostas entendemos que os alunos compreendem a importância da 

leitura e da escrita e, apontam que o motivo pelo qual é importante aprender a ler e a escrever 

para ter um bom trabalho e ajudar com as despesas de casa. Em relação trabalho realizado 

na escola, as afirmações são animadoras. 

Para as professoras o letramento é prática essencial na escola, permite ao aluno 

construir sua autonomia e se inserir na sociedade. Os métodos utilizados para ensinar o 

letramento são diferentes portadores de textos, que continham diferentes gêneros textuais. 

A equipe escolar se sente beneficiada com o Pibid e acredita que contribui para o progresso 

dos alunos, pois, permite uma aprendizagem mais individualizada e cuidadosa. 

Considerações Finais 

O propósito desse trabalho foi o de apresentar a forma como o letramento é ensinado 

e aprendido nesta instituição. Com base nas entrevistas podemos afirmar a importância 

do letramento para a formação do indivíduo enquanto cidadão mais crítico e consciente, 

posto que esse aprendizado será necessário para subsidiar suas práticas cotidianas e 

compreensão de mundo. 
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A leitura no Ensino Médio: em foco textos e atividades interpretativas no livro 

didático de Português 

 

Tarcilane Fernandes da Silva 

 

Espera-se que, ao término do Ensino Médio, no âmbito da leitura, o aluno seja 

capaz de confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes textos e manifestações 

da linguagem verbal e não verbal, estabelecendo inferências, julgamentos, avaliações, 

contextualizações, comparações e generalizações acerca do que leu. Assim, essa 

modalidade de ensino tem a responsabilidade não só de fomentar, mas também de 

encetar nos aprendizes o gosto pela leitura, desenvolvendo as habilidades requeridas 

para eles ao término da educação básica. Nesse contexto, o livro didático emerge como 

elemento basilar que permeia não só o trabalho do professor como também a aprendizagem 

do aluno, consistindo-se, muitas vezes, na única referência de leitura que muitos discentes 

terão ao longo de sua vida escolar. Portanto, é de extrema importância que esses manuais, 

engajados nesse propósito, cumpram sua função enquanto modelo das leituras que o 

aluno poderá vir a ter, despertando nele não só as habilidades de um leitor proficiente 

como também o gosto pela leitura. Foi por meio da reflexão acerca dessas questões que 

esta pesquisa surgiu, nosso trabalho objetiva analisar as habilidades de leitura erigidas no 

livro didático a partir de textos dos gêneros tirinhas e anúncios publicitários, também 

analisaremos as atividades interpretativas que são propostas ao aluno por meio desses 

textos. Nossa investigação engloba temas como leitura, gêneros discursivos, didática do 

ensino de português e políticas de desenvolvimento e de circulação do livro didático no Brasil. 

Como resultados parciais, observamos que apesar de os livros didáticos de português 

tomados para análise priorizarem em seus conteúdos a adoção de gêneros diversificados 

para o trabalho com a leitura, eles não oferecem atividades que levem o aluno a explorar 

os textos em toda sua potencialidade. Conforme enfatizamos, focamos em nossas 

observações os gêneros tirinhas e os textos publicitários ou de propaganda; o gênero 

tirinhas em quase todas as ocorrências registradas foram usados apenas como pretexto para 

o trabalho gramatical. Nos poucos casos em que se propôs atividades interpretativas, estas 

se resumiram basicamente a perguntas como: “o que causa o humor da tira?”. Na 

propaganda, as atividades quase sempre versavam sobre os mesmos pontos: “que produto 

está sendo promovido?” e “a quem o anúncio se dirige?”, questões, a nosso ver, óbvias 

e simplórias demais para um aluno que está no último ano da educação básica. 

Sabemos que tanto o gênero tirinhas quanto o texto publicitário se configuram em 

textos riquíssimos que, por possuírem caráter multisemiótico, possibilitariam uma excelente 



oportunidade de se trabalhar em sala de aula não só os aspectos da linguagem verbal 

como também da linguagem não verbal, possibilitando uma análise voltada para a 

materialidade do texto na língua em seu complexo funcionamento. No caso das tirinhas, 

detalhes inerentes à sua linguagem icônica como os desenhos, os ideogramas, as 

metáforas visuais, as cores, os balões etc., poderiam ser largamente explorados; no 

gênero publicitário, aspectos como a mensagem transmitida por meio das cores, das letras, 

do logotipo do anúncio, bem como seus objetivos explícitos e implícitos também se 

configurariam excelente oportunidade de levar o aluno a fazer uma leitura mais aprofundada. 

Infelizmente, pontos importantes como esses são secundarizados, dando lugar quase 

sempre a exercícios metalinguísticos que em nada acrescentam às habilidades 

argumentativas e interpretativas do aluno, num trabalho que não expande o cognitivo do 

aprendiz, tampouco fomenta suas habilidades de leitura, interpretação e escrita. 

Essa investigação integra a Tese, ainda em construção, resultante do nosso curso 

de Doutorado em Linguística, que vem sendo realizada junto à Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), com o apoio financeiro da agência de fomento CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

Palavras-chave: Leitura. Livros Didáticos de Português. Ensino Médio. 

 

Referências 

 

BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 13. ed. – São Paulo: Hucitec, 2009. 

______. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BATISTA, A. A. G. O conceito de livros didáticos. In: BATISTA, A. A. G; GALVÃO, A. M. O. 
Livros escolares de leitura no Brasil: elementos para uma história. Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 2009. 

BELMIRO, C. A. A imagem e suas formas de visualidade nos livros didáticos de português. 
Educação & Sociedade, ano XXI, n. 72, p. 11-31, agosto, 2000. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais, 3º e 4º ciclos: língua portuguesa. Brasília, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC/SEF, 2000. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais + (PCN+) -Linguagens, códigos e suas Tecnologias. Brasília: 
MEC/SEF, 2002. 

CARDOSO, S. H. B. Discurso e Ensino. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica- FALE-UFMG, 
2005. 



FERREIRA, N. S. A. Entre livros: A história do ensino de leitura e de escrita. In: MORTATTI, 
M. R. L.; FRADE, I. C.A. S. (Orgs.). História do ensino de leitura e de escrita: métodos e 
material didático. São Paulo: editora Unesp, Marília: Oficina Universitária, 2014. 

GERALDI, J. W. Prática da leitura na escola. In: ______. (Org.). O texto em sala de aula. 
São Paulo: Ática, 2001, p. 88-103. 

KLEIMAN, A. Formando leitores críticos. In: MARI, Hugo; WALTY, I.; FONSECA, M. N. S. 
(Orgs.). Ensaios sobre leitura 2. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2007. 

MATSUDA, A. A.; REMENCHE, M. L R. Entre teoria e prática: um percurso orientado para a 
formação de leitores. Interletras, v. 3, n. 19, p. 01-14, abr./set. 2014. 

MENEGASSI, R. J. Avaliação de leitura: Construção e ordenação de perguntas In: 
CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL,17., 2009, Campinas. Anais... do 17º COLE, 
Campinas: ALB, 2009. Disponível em: http://www.alb.com.br/portal.html. Acesso em: 07 mar. 
2017. ISSN: 2175-0939. 

OTA, I. A. S. O livro didático de língua portuguesa no Brasil. Educar, Curitiba, n. 35, p. 
211-221, 2009. 

OLIVEIRA, J. B. A. Os livros descartáveis: exigência pedagógica ou apenas um bom 
negócio? Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 44, p. 90-94, fev., 1983. Disponível em: 
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1516/1510. 

PASTORELLO, L. M. Leitura em voz alta e produção de subjetividade. São Paulo: Edusp, 
2015. 

SILVA, G. F. P. A mensagem visual nos anúncios publicitários. Cadernos de Letras da UFF- 
Dossiê: palavra e imagem, Rio de Janeiro, n. 44, p. 329-346, 2012. 

SOARES, M. O livro didático como fonte para a história da leitura e da formação do 
professor-leitor. In: MARINHO, M. (Ed.). Ler e navegar: espaços e percursos da leitura. Belo 
Horizonte - MG: Mercado de Letras, 2001. 

http://www.alb.com.br/portal.html
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1516/1510
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1516/1510


A musicalidade na leitura e na escrita: o cordel em sala de aula 

 

Taísa Biagiolli Zambon 

 

Este trabalho apresenta o relato de uma prática em aulas de língua portuguesa, 

para turmas do 8º ano do ensino fundamental, em uma escola pública estadual da 

cidade de Araraquara, interior de São Paulo. 

O Currículo Oficial do Estado de São Paulo propõe, para todas as seriações do ensino 

fundamental e médio, o trabalho com a leitura e escrita de textos dos mais diversos gêneros, 

bem como o tratamento das diversas variedades linguísticas em sala de aula. Com base 

nessa premissa, e querendo focalizar que as diferenças linguísticas são marcas da 

identidade e da cultura de um povo e de sua região, surgiu a ideia de trabalhar-se com o 

gênero cordel. 

A escolha desse gênero ocorreu por diversos motivos, dentre eles pelo fato de ser 

um tipo textual que é composto considerando a musicalidade e o ritmo das palavras, a 

comicidade de situações cotidianas, bem como uma referência à região nordeste do Brasil, 

de onde muitas famílias de alunos da escola eram vindas. Assim, seriam trabalhados com 

os estudantes não somente aspectos referentes à leitura e à escrita de texto, mas 

relacionados às questões culturais e históricas de nosso país. 

O trabalho desenvolveu-se durante o terceiro bimestre do ano letivo de 2016 e dentro 

de uma temática de homenagem ao aniversário da cidade de Araraquara. Com o título 

“Literatura de Cordel: Causos da Morada do Sol”, os alunos foram imersos dentro do referido 

gênero textual, explorando-o e produzindo-o. 

Em parceria com a Sala de Leitura da escola, os alunos realizaram pesquisas para 

descobrir o que era a literatura de cordel e autores reconhecidos. Posteriormente, os 

estudantes trabalharam com esse tipo de texto de maneira mais profunda, lendo folhetos 

originais de cordel e analisando, de maneira coletiva, textos em sala de aula. 

Inicialmente, os alunos distribuíram-se, com a orientação da professora, em 

agrupamentos produtivos e elegeram temáticas relacionadas à cidade de Araraquara, 

para nortearem a escrita de seus cordéis. Dentre essas temáticas, destacaram-se o time 

de futebol de cidade – AFE: Associação Ferroviária de Esportes, a lenda do assassinato dos 

Britos e as indústrias da cidade, como a Lupo e a Cutrale. 

Após as temáticas escolhidas e pesquisas, os alunos escreveram narrativas no 

formato de cordéis, com rimas e ritmo característico, atuando como autores e revisores dos 

próprios textos. 

Além disso, os estudantes realizaram uma adaptação da técnica da xilogravura, que é 

utilizada para estampar as produções literárias. No lugar da madeira, os desenhos foram 



esculpidos em isopor e posteriormente carimbados nas impressões dos textos, feitas em 

papel colorido. 

O trabalho mostrou ótimos resultados, uma vez que após a confecção dos cordéis, 

uma exposição foi montada no pátio da escola, seguida de um sarau com a apresentação 

dos textos dos alunos por eles mesmos. 

O trabalho com as variedades linguísticas e o possível preconceito gerado por elas 

também obteve os resultados esperados, uma vez que os alunos se conscientizaram do 

poder comunicativo de uma língua. 
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Acompanhamento da formação continuada proposta pelo Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

 

Carla Fernanda Figueiredo Felix 

 

Este trabalho apresenta dados parciais da pesquisa de doutorado em andamento 

no Programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. 

Estudo investiga a formação de professores do ciclo de alfabetização e, mais 

especificamente, a proposta de formação oferecida pelo Programa governamental “Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)”. O Programa estabelece um 

compromisso com as secretarias municipais e estaduais de educação e o distrito Federal, 

tendo em vista oferecer formação específica aos professores que trabalham no primeiro 

ciclo da Educação Básica, em alfabetizar as crianças em língua portuguesa e em 

matemática até oito anos de idade. 

A pesquisa tem o intuito de acompanhar os processos formativos oferecidos aos 

formadores e professores alfabetizadores no município de Poços de Caldas (MG), 

refletindo sobre as implicações dessa formação sobre a prática docente. Dentro de 

uma abordagem qualitativa, dois instrumentos foram utilizados até o momento para coleta 

de dados: o questionário e entrevista. No trabalho de campo, parcialmente realizado, 

foram aplicados questionários com quatro formadoras e trinta e duas professoras 

alfabetizadoras. Além do questionário também foi realizada entrevista com a coordenadora 

responsável no município. Houve acompanhamento, por parte da pesquisadora, das 

reuniões realizadas entre as formadoras para preparação dos materiais e encontros (dois 

momentos destinados ao planejamento). Após a definição da sequência didática e dos 

suportes teóricos aconteceram os encontros com as professoras alfabetizadoras da rede. 

Também houve o acompanhamento no pesquisador nesses momentos. 

Alguns autores dão o suporte teórico para o desenvolvimento do estudo, tais 

como Tardif (2002), Tardif e Raymond (2000), Nóvoa (1995; 1999; 2013), Fontana (2010), 

Pimenta (2008), Garcia (1998,1999), Monteiro (2011, 2006), Mizukami (2010) entre outros. 

Assim, a pesquisa vai se construindo e trazendo elementos para reflexão e análise 

no que se refere à proposta de formação continuada, vinculadas a uma política 

educacional, e o reflexo disso na prática docente de professores alfabetizadores mineiros. 
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As orientações do Pacto nacional pela alfabetização na idade certa (PNAIC) 

e as percepções de professoras de terceiro ano do ensino fundamental 

 

Flávia Roberta Velasco Campos 

Silvia Regina Ricco Lucato Sigolo 

Maria Regina Guarnieri 

 

Este texto parte da constatação das mudanças ocorridas, no âmbito das políticas 

educacionais, decorrentes de leis que alteram a estrutura, funcionamento e organização 

do sistema de ensino brasileiro. Com enfoque na alfabetização e letramento, o 

Ministério da Educação, através da Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, institui o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), e define suas diretrizes 

gerais onde reafirmam o compromisso de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade, ou seja, ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Em suas linhas 

orientadoras defende que as habilidades básicas de leitura e escrita deverão se 

consolidar nos três anos iniciais do ensino fundamental indicando que os alunos, ao 

final do terceiro ano, devam ser capazes de ler e produzir textos com autonomia 

(BRASIL, 2012a). Diante desse contexto, o presente trabalho objetiva-se em apresentar 

parte dos resultados de uma pesquisa (CAMPOS, 2015) que, entre outras questões, 

se ocupou também em analisar concepções de professoras que atuam no terceiro 

ano do Ensino Fundamental, acerca da alfabetização e as orientações do PNAIC – 

Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. A coleta de dados ocorreu em uma escola 

da rede municipal de ensino de uma cidade do interior paulista, onde foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com duas professoras das duas turmas de terceiro ano 

daquela instituição. O estudo em questão se constitui em uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, tem como fundamentação teórica a perspectiva bioecológica de 

desenvolvimento humano de Urie Bronfrenbrenner (1996). Tal perspectiva defende que 

a natureza humana se modifica nos ambientes e diferentes contextos influenciam o 

desenvolvimento, desde os níveis mais amplos como o das políticas públicas até os mais 

próximos, como o da sala de aula. (POLÔNIA, DESSEN e SILVA, 2005). Puderam-se 

constatar, através das entrevistas com as professoras, alguns conceitos atribuídos por 

elas acerca da alfabetização, bem como suas percepções sobre as orientações 

recebidas pelo PNAIC. Para elas, as ações têm gerado efeito positivo contribuindo para 

o trabalho em sala de aula. Ambas concebem como objetivos principais para o terceiro 

ano, de um modo geral, aprendizagem da leitura e escrita e a capacidade de 

compreensão de textos, o que possibilita inferir a prioridade que se dá à consolidação 

de leitura e escrita no trabalho desenvolvido nesse período. Pelas entrevistas, pareceu 



faltar por parte delas uma definição clara - ou certa “superficialidade”, sobre que é 

alfabetizar, o que é estar alfabetizado. Contudo, entende-se que seja imprescindível que 

o professor alfabetizador tenha domínio dos conceitos e saberes que envolvem a 

alfabetização e como isso se efetivará na prática pedagógica, para poder então planejar 

um trabalho com vistas a um ensino efetivo no processo de alfabetização. 

 

Palavras – chave: Alfabetização. Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade 

Certa. Terceiro ano do Ensino Fundamental. 
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Bricolagem: processo de musicalização 
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Fascículo III do Projeto Bricolinguagem desenvolvido pelo Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa gerido pela Universidade Federal de São Carlos (PNAIC- 

UFSCar), programa de formação continuada direcionado aos docentes nos anos iniciais, 

o nosso objetivo versa sobre aplicação de proposições teóricas da Linguística em salas de 

aula de crianças entre o primeiro e o terceiro ano do ensino fundamental de maneira 

lúdica e intuitiva a partir da música (apreciação, interpretação e releitura), disciplina 

obrigatória pela LDB 11.769 e importante aliada de docentes durante o processo de 

educação inclusiva, sobretudo do PNEE (SANTOS, 2015), viabilizando também a 

abordagens interdisciplinares. Visamos discorrer de forma adaptada ao interlocutor sobre 

conceitos caros ao estruturalismo linguístico (SAUSSURE, 2006), à semiótica da canção 

(TATIT, 2007) e à Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001). Ao final, 

problematizamos a sacralização de certos gêneros da canção (que pode ser estendida a 

qualquer campo de produção artística) os quais, por vezes, distanciam-se da realidade 

sociocultural do educando, reforçando, então, certa hegemonia ideológica. A fim de 

contemplar educadores musicais em suas possíveis práticas, trazemos também a partitura 

da canção. 
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Comparações e análises entre leitura literária e leitura estética cinematográfica 

 

Thais Cristina Frigieri 

 

Este projeto de pesquisa está direcionado a trabalhar com processos formativos 

de ensino-aprendizagem envolvendo arte, linguagem, tecnologia e educação, voltadas 

para a emancipação humana dos educandos do Ensino Médio. 

O intuito deste projeto é conciliar a leitura de literatura do período literário do 

Romantismo, previsto como parte do currículo dos segundos anos do Ensino Médio das 

escolas estaduais do estado de São Paulo, às adaptações cinematográficas baseadas nos 

livros. Acredita-se que a união dos livros aos filmes tornará mais contemporâneo e 

instigante o processo ensino-aprendizagem de literatura por meio de comparações e análises 

orais e escritas entre as duas obras e espera-se maior autonomia e criticidade do aluno 

no próprio processo de conhecimento, de modo a formar a identidade cidadã do discente no 

decorrer das análises das obras literárias e cinematográficas. Pretende-se pesquisar, por 

meio de coleta de informações, dados sobre o comportamento e o interesse dos alunos 

do segundo ano do ensino médio pela leitura de livros que abrangem o período literário 

citado, assim como o comportamento desses discentes sobre o aspecto da produção escrita 

de análise crítica sobre filmes adaptados de obras literárias. O projeto baseia-se em teóricos 

como Antônio Cândido, José Carlos Libâneo, José Manuel Moran, além dos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) para fundamentar os estudos e as descobertas da 

pesquisa. 

 

Palavras-chave: Leitura literária. Análise cinematográfica. Autonomia e 
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Educação das relações étnico-raciais e produção de textos  

na escola: escrever eu e você para lermos nós 
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Douglas Verrangia Correa da Silva 

 

Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa em que se buscou 

compreender o desenvolvimento de processos educativos escolares pautados na interface 

entre educação das relações étnico-raciais e práticas de leitura e escrita, durante uma 

intervenção educativa desenvolvida em uma turma de 2º ano (1ª série) dos anos iniciais 

do ensino fundamental da rede estadual no interior de São Paulo. 

As estratégias de ensino, planejadas para a intervenção, foram orientadas pelo 

Parecer 003/2004 e pelos objetivos de ensino e aprendizagem relativos a leitura e a escrita 

na alfabetização de crianças. A pesquisa teve abordagem qualitativa com metodologia 

inspirada na fenomenologia, utilizou filmagens, atividades escritas/desenhos e caderno 

de anotações para gerar dados que foram analisados de forma sistemática. 

Essa análise foi realizada tendo por base três dimensões: a perspectiva da ação 

docente; o desenvolvimento das crianças na intervenção; e as interações vividas. Tais 

dimensões permitiram observar as interfaces entre os pertencimentos dos estudantes e o 

processo de alfabetização, assim como produzir reflexões e ações para fortalecer a 

implementação das diretrizes curriculares para educação das relações étnico-raciais nos 

anos iniciais do ensino fundamental. É importante destacar que, nessa etapa da 

escolarização, a questão da leitura e escrita é acompanhada por expectativas das 

crianças, dos familiares e das/dos professoras/res, por metas e avaliações institucionais. 

Neste contexto, a intervenção se inseriu como possibilidade de promover 

processos educativos mais amplos, sendo que a ação docente se constitui nas seguintes 

dimensões: organização, orientação, questionamentos, contextualização histórica, 

compartilhar histórias, valores e vivências e reflexão pedagógica. 

Já o desenvolvimento das crianças evidenciou outras cinco dimensões que 

interferiram na alfabetização: pertencimento étnico-racial, conhecimentos, valores, atitudes 

e escrita. Nesse sentido, articular educação das relações étnico-raciais, leitura e escrita 

possibilitou dialogar, grafar e colorir o pertencimento étnico-racial, acessar novos 

conhecimentos, revisar e modificar valores e posturas, compreender fatos históricos, 

estabelecer relações entre o Eu e Outro, desenvolver aspectos da grafia e discursivos, 

explorar aspectos da leitura e apresentar traços de autoria. 

Do ponto de vista das interações, foram identificadas relações de aprendizagens, 

relações de exclusão/inclusão e relações étnico-raciais vividas intensamente. Dessa 



forma, percebe-se que, mesmo em um ambiente com atividades organizadas com a 

intenção de favorecer educação de relações étnico-raciais positivas, houve ações de 

discriminação, que foram encaradas como oportunidades para refletir com as crianças no 

sentido de modificá-las, de reeducação. Algumas crianças apresentaram modificações 

inclusive na escrita inserindo e articulando outras vozes em seus escritos. 

Assim, esta pesquisa evidência contribuições da articulação entre educação das 

relações étnico-raciais e leitura e escrita, na mediação e relações estabelecidas entre as 

crianças com seus pares, com a docente e delas com a linguagem, estabelecendo vivências 

de reconhecimento do Eu e do Outro possibilitando o encontro de leitor/a e autor/a mediado 

pelo texto. 
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Ensino de reconhecimento de palavras por meio de um ensino  

individualizado a um aluno com autismo 

 

Jéssica Harume Dias Muto  

Lidia Maria Marson Postalli 

 

O currículo de ensino individualizado de leitura e de escrita, desenvolvido por de 

Rose, de Souza, Rossito e de Rose (1989), propõe o ensino de leitura por meio do ensino 

de uma rede de relações entre figuras, palavras impressas e palavras ditadas. Na proposta 

de Sidman e colaboradores (1982; 1994), a leitura e escrita são analisadas como um 

conjunto complexo de repertórios interligados, isto é, o aluno aprende a ler e escrever 

por meio do ensino de uma rede de relações entre estímulos (palavras ditadas, palavras 

impressas e figuras), e a partir destas relações aprendidas, novas relações podem ser 

derivadas. A proposta de um programa de ensino informatizado tem como objetivo 

complementar e suplementar as formas de ensino adotadas pelos professores em sala de 

aula, que pode não beneficiar a todos os alunos (DE SOUZA; DE ROSE, 2006). 

A pesquisa encontra-se em andamento e tem como objetivo avaliar a aquisição de 

repertório de leitura e de escrita de um aluno com autismo, que frequenta o 3º ano do Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino, por meio de um procedimento de ensino de 

leitura e escrita informatizado. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o repertório de 

leitura e de escrita após o ensino de 15 palavras dissílabas e trissílabas por meio do 

programa de ensino individualizado de leitura. 

O Módulo 1 do programa de ensino prevê o ensino de 51 palavras, ensinadas três a 

três, distribuídas em 17 passos e organizados em quatro unidades. Para o presente trabalho 

foi conduzida a primeira unidade de ensino composta por cinco passos. As avaliações das 

unidades de ensino foram realizadas antes e após os passos de ensino. Para aplicação 

foram utilizados um notebook com acesso à internet, gravador de voz digital, fone de 

ouvido e mouse. As sessões de ensino tiveram duração de, aproximadamente, 40 

minutos e foram conduzidas de duas a três vezes por semana, de acordo com a 

disponibilidade de horário do aluno. 

Os resultados mostraram que, no pré-teste, o participante apresentou 100% de acertos 

na tarefa de relação de identidade entre palavra impressa-impressa, 39,1% de acertos na 

tarefa de relação entre figura e palavra impressa, e 34,7% de acertos na tarefa de relação de 

palavra impressa-figura. Nas tarefas de leitura e escrita, o aluno apresentou 80% de acertos 

na nomeação de figuras e não leu e escreveu corretamente nenhuma palavra. No pós-teste, 

após o ensino das 15 palavras avaliadas, o aluno apresentou 90,6% e 100% de acertos, 

respectivamente, nas tarefas de seleção entre figuras e palavras impressas e palavras 



impressas e figura. Na leitura de palavras, leitura de sílabas e escrita (por composição), 

o participante obteve 69%, 60,8% e 75% de acertos, respectivamente. No que se refere 

aos passos de ensino, o participante realizou vinte sessões de ensino, sendo quatro do 

passo 1 de ensino, sete do passo 2 de ensino, seis do passo 3 de ensino, uma do passo 4 

de ensino e duas do passo 5 de ensino. Verifica-se que houve uma diminuição de número 

de passos realizados até atingir o critério ao longo dos passos. 

Os resultados obtidos sugerem que as respostas são compatíveis com o processo 

inicial de alfabetização (aquisição da escrita), conforme indicado por Ferreiro (1985), na fase 

silábica, na qual o aluno supõe que as letras podem ter valores sonoros (silábico). Diante 

dos avanços obtidos com o aluno, os dados sugerem que o participante pode beneficiar-

se do procedimento de ensino e de atenção individualizada, respeitando o seu ritmo de 

aprendizagem. 
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Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC): um 

estudo de caso 

 

Josi Carolina da Silva Leme  

Maria Iolanda Monteiro 

 

Este resumo se refere ao trabalho de pesquisa de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sobre a 

implantação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Nosso 

embasamento teórico aborda a alfabetização (KLEIMANN, 1995; MONTEIRO, 2010; 

MORTATTI, 2000; SOARES, 2003) e políticas de formação docente (DUARTE, 2001; 

GATTI; BARRETO; 2011; MARSIGLIA, 2010; 2013; SAVIANI, 2008). Objetivamos investigar 

as contribuições da política com ênfase para a formação continuada de professores voltada 

ao ensino da língua materna oferecida para a rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo no primeiro ano de sua implantação (LEME, 2015). Optamos pela abordagem 

qualitativa, mais especificamente estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Empreendemos 

estudo da legislação vigente; levantamento bibliográfico em bancos de dados digitais de 

teses e dissertações das três universidades formadoras do PNAIC em São Paulo: 

Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); descrição de materiais disponibilizados aos 

docentes; análise do Plano de Gestão da escola; entrevistas com três professoras 

participantes da formação como bolsistas, sendo uma de cada um dos três primeiros anos 

do Ensino Fundamental; e, com as três respectivas “orientadoras de estudos” (BRASIL, 

2012; 2013). Em relação à legislação estudada, verificamos avanço no que tange à oferta 

das bolsas de estudo e aos materiais diversificados para o trabalho com as crianças; 

contudo, o fato de os valores serem proporcionais ao status reforça a desvalorização 

do trabalho docente. Desconsiderar a vigência de políticas estaduais (SÃO PAULO, 1996; 

2007) representou forte entrave, reafirmando a descontinuidade nas políticas de formação 

de professores. Quanto às produções acadêmicas (CAMBA, 2011; COSSO, 2013; 

DANAGA, 2005; D E  G R A N D E , 2 0 1 3 ; DRI, 2013; GRINKRAUT, 2012; HERNANDES, 

2008; MARTINS, 2010; MAZZEU, 2007; ROLINDO, 2013; ROMANINI, 2013; 

SAMBUGARI, 2005; SCANFELLA, 2013; SILVA, 2010; SILVESTRE, 2009; VALIENGO, 

2012; ZINGARELLI, 2009), constatou-se diversas lacunas na implantação de políticas 

públicas federais e estaduais. Encontramos posteriormente dissertações (SALOMÃO, 

2014; SOUZA, 2014; TEDESCO, 2015), evidenciando aspectos da formação do PNAIC que 

não favorecem o desenvolvimento profissional docente. Os dados das entrevistas mostraram 

que as professoras não se veem envolvidas no processo de elaboração da política, 



admitem incoerência entre políticas concomitantes e percebem a universidade a parte 

do contexto escolar. Nas entrevistas com as orientadoras de estudos confirmou-se o uso 

de materiais do Programa “Ler e Escrever” e desconsideração do PNAIC. As diversas 

instâncias pelas quais a formação passou e os interesses envolvidos deturparam a 

proposta formativa e potencializaram as lacunas existentes nos cadernos de formação. 

Dentre muitos elementos importantes, a concretização da formação oferecida pela proposta 

formativa do PNAIC, nesse caso, se tornou infrutífera para garantir o desenvolvimento 

profissional docente, o que não corroborou para atenuar as difíceis condições de trabalho 

e da realidade escolar. 
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Gêneros textuais na Educação Infantil: como as crianças representam? 

 

Amanda dos Reis Hermann  

Poliana Bruno Zuin 

 

O presente resumo, trata-se de um recorte de uma pesquisa de Iniciação Científica 

intitulada: “Educação Infantil: o início do processo de representação sígnica produzidas por 

crianças a partir da leitura de diferentes gêneros textuais”. Para tanto, o objetivo desta 

investigação, foi: verificar como as crianças realizam suas interpretações e representações 

acerca dos gêneros textuais trabalhados na Educação Infantil, por meio de práticas de 

letramento. O aporte teórico utilizado foi a psicologia histórico cultural e a linguística da 

enunciação de Bakhtin (2012), na qual podemos conceber a linguagem como interação, 

advinda do social e assim sendo, repleta de significação e sentido. 

Com relação às práticas de letramento na Educação Infantil, devemos ter claro 

o sentido da palavra letramento, palavra nova nos vocabulários das ciências linguísticas e 

no campo da educação, datando da década de 80, segundo pesquisas de Soares (2006). 

Conforme a autora, originou-se da necessidade de se intitular uma prática nova, que não 

se referia à alfabetização, mas sim, ao processo de aquisição e utilização da escrita por 

meio de práticas sociais, uma vez que não basta saber ler e escrever, mas sim, utilizá-los 

socialmente. Desse modo, Soares (2006) aponta que os indivíduos podem ser analfabetos, 

contudo letrados, por viverem em contato com uma sociedade letrada, como no caso das 

crianças pequenas, em fase pré-escolar, que ainda não entraram em contato com a 

alfabetização, mas já possuem experiências com práticas letradas. 

As práticas de letramento na Educação Infantil, se dariam por meio de momentos de 

leituras variadas, da vivência com diferentes gêneros textuais, sala ilustrada com as produções 

das crianças, incentivo à produção de desenhos como forma de expressão escrita, 

compreensão e interpretação, nos jogos simbólicos, enfim, de diferentes maneiras, sem 

que, contudo, se transforme em prática de alfabetização, visto que nessa etapa da educação 

básica a criança ainda não está preparada para ser alfabetizada. 

A investigação relatada ocorreu com crianças entre quatro e cinco anos de idade 

de uma instituição de Educação Infantil localizada em uma universidade pública, consistindo 

em uma pesquisa qualitativa. Procurou-se nessa pesquisa selecionar livros de diferentes 

gêneros discursivos que se adequavam à faixa etária e, posteriormente, realizar a leitura 

com as crianças. Para a pesquisa foram selecionadas quatro crianças da turma, sendo a 

escolha pelo fato dessas crianças demonstrarem interesse pela representação sígnica. A fim 

de se atingir os objetivos propostos buscou-se identificar como elas representavam, e 

atribuíam sentido às leituras, por vias orais ou escritas (desenho). Após desenharem, a 



professora pedia para que a criança dissesse o que havia desenhado, podendo ser 

observado se a criança tinha se apropriado do gênero trabalhado e de que maneira. Há de 

salientar que a prática e rotina da professora estava permeada por momentos de rodas de 

leitura e de conversa, sendo essas atividades diárias, nas quais as crianças entravam em 

contato com tipos diferentes de texto, como: receitas, cartas, bilhetes, narrativas, contos, 

entre outros; a partir dessas leituras as crianças realizavam suas compreensões e eram 

capazes de representar por meio de desenhos, dando forma ao gênero textual trabalhado. 

Luria (2006), foi responsável por realizar uma pesquisa detalhada e explicar como funciona 

o desenho para a criança. Segundo ele, a escrita da criança se dá anteriormente à sua 

entrada na escola (alfabetização), uma vez que ela já teve uma série de experiências com 

a sociedade, possibilitando que ela aprendesse um certo repertório e vivências de mundo. 

Como resultados da pesquisa observa-se que os registros das crianças mostram que 

já na Educação Infantil, com quatro e cinco anos de idade, elas são capazes de entender 

as características específicas de cada gênero textual, ainda que de maneira simples, porém 

contextualizada, por meio de práticas de letramento, fato que permite a elas traçarem 

caminhos para o entendimento do que o texto tem a lhes dizer. Desse modo, os gêneros 

textuais, são maneiras pelas quais as crianças começam a se letrar desde pequenas. 

Eles permitem ainda, o contato e a interação, mostrando o quanto a língua é viva. Nesse 

estudo, pode-se observar ainda, que seus desenhos possuem tentativas de escritas, o 

que permite identificar o quanto elas conseguem percorrer o universo letrado, atribuindo 

significado, mesmo sem ainda estarem alfabetizadas. 
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Gêneros Textuais nos Processos de Alfabetização e Letramento dos Anos Iniciais  

do Ensino Fundamental 

 

Wilma Carin Silva-Porta 

 

O grande desafio que encontramos hoje em sala de aula é o de assegurar aos 

educandos a apropriação do sistema de escrita e sua plena condição de uso da leitura 

e da escrita nas práticas sociais (VAL, 2006). Para o educando compreender a função da 

escrita como prática social “considera-se o domínio do código como alfabetização e as 

práticas de escrita como letramento” (NUCCI, 2008, p.53), no qual o letramento irá permitir 

ao educando a participar efetivamente da sociedade letrada que exige diferentes usos da 

escrita no cotidiano e de diferentes gêneros (NUCCI, 2008). A utilização de gêneros 

textuais torna os processos de alfabetização e letramento mais significativos, pois os 

educandos vão conhecer e se familiarizar com os diversos gêneros textuais que circulam 

na sociedade e, com isso, se tornarão leitores fluentes e escritores de bons textos. 

Alfabetizar letrando implica ensinar o código escrito através de atividades de leitura e 

escrita contextualizadas, a partir de práticas sociais (NUCCI, 2008). Para formarmos 

escritores e leitores competentes o educando precisa saber planejar seu discurso ou texto 

“em função do seu objetivo e do leitor a que se destina, sem desconsiderar as características 

específicas do gênero” (BRASIL, 2010, p.48). A sequência didática do gênero textual irá 

auxiliar o professor no seu trabalho em sala de aula servindo de guia e possibilitando 

intervenções nos processos de ensino e aprendizagem. O presente estudo teve como 

objetivo analisar se a utilização dos gêneros textuais auxilia na formação de educandos 

alfabetizados e letrados. Trata-se de um estudo de campo com enfoque qualitativo-descritivo. 

O estudo foi desenvolvido em uma escola de ensino fundamental do município do interior 

de São Paulo, e contou com a participação de uma professora que lecionava em uma 

sala de 2º ano. Justifica-se a pesquisa pela demanda atual da escola em se trabalhar com 

gêneros textuais nos processos de alfabetização. Neste estudo as atividades de 

alfabetização e letramento foram organizadas numa sequência didática que constituía em 

atividades sobre as relações entre a língua oral e a língua escrita, atividades para o 

aprendizado do sistema alfabético, reescritas e produções de textos, interpretação e 

compreensão de textos e revisão de texto. A rotina semanal foi planejada de acordo com 

as dificuldades e necessidades dos educandos. O estudo revelou que a utilização de 

gênero textual trouxe benefícios na aprendizagem e na produção textual, seja na forma 

escrita ou na oralidade, a todos os educandos, pois deu a oportunidade de acesso a 

diferentes gêneros e a produção de textos diferentes, ao invés do ensino tradicional da escrita 

com atividades descontextualizadas de cópias, treino ortográfico e separação de sílabas. 



Com relação a hipótese de escrita dois educandos que se encontravam no nível pré-silábico 

passaram para o nível silábico. E os que estavam nos níveis silábico, silábico alfabético 

e alfabético em palavras começaram a produzir textos. Com relação aos educandos que 

produzem texto houve uma diminuição na transcrição de fala e marcas de oralidade e 

um aumento na utilização da paragrafação e pontuação. Esperamos, portanto, que este 

estudo colabora com a discussão e compreensão dos gêneros textuais para a reflexão sobre 

alfabetização e letramento. 
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Jornal escolar 

 

Regina B. de Camargo Oliveira 

 

O presente resumo visa comunicar o desenvolvimento do um trabalho com o gênero 

textual “Jornal” dentro do contexto educacional. Este trabalho foi desenvolvido no C.E. 

Fundecitrus no ano de 2016 na oficina de leitura, com a turma Amarelo A. 

O projeto foi dividido em quatro etapas, a partir do desenvolvimento das atividades. 

Na primeira etapa, trabalhou-se a manipulação do jornal “Tribuna Impressa”, que era 

recebido diariamente na escola. Os objetivos foram aumentar a competência linguística 

dos alunos, o conhecimento de um novo gênero textual (notícias), a interação com os 

pares na produção do periódico e a conscientização da realidade dos fatos a partir da leitura. 

As atividades desta etapa consistiram em analisar a forma como são dispostas as 

matérias, os cadernos que compõem o referido jornal e como são veiculadas as notícias e 

as imagens que as ilustram, a fonte de cada publicação e sua relevância. 

Na segunda etapa, discutiu-se com os alunos qual o conteúdo a ser veiculado pelo 

jornal. Definiu-se como objeto das notícias o desdobramento dos contos de fadas, ou 

seja, os alunos deram continuidade às histórias conhecidas e publicaram em forma de 

notícia. A escolha dos contos de fada se deu pelo fato de ser um conteúdo de domínio 

dos alunos, facilitando, assim, a produção textual. Os contos trabalhados foram: “Branca 

de Neve”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Cinderela”, “João e Maria”, “O Gato de Botas” “Os Três 

Porquinhos” e “O Patinho Feio”. 

Nestes contos, a ênfase recaiu-se sobre os aspectos físico, biológico, psicológico e 

emocional das personagens, a constituição familiar e os elementos que eram comuns a 

alguns contos. Isto serviu para definirmos como se chamaria o nosso jornal e onde se 

passariam as histórias que seriam produzidas pelos alunos. Dessa forma, ficou definido 

que o nome do jornal seria “O Jornal da floresta”. 

Assim, a terceira etapa consistiu em pensar nas possibilidades de desdobramentos a 

partir de cada história. Fez-se o levantamento por escrito após algumas discussões e ficou 

estabelecido que cada um escolheria livremente o tema que mais achou interessante e que 

faríamos a produção da matéria para o jornal. 

A partir da continuidade das histórias, as notícias produzidas para o jornal foram: O 

bebê da Branca de Neve e do Príncipe, A feijoada de João e Maria, Os três porquinhos vão 

à escola, O baile das princesas, O aniversário da Rapunzel, O bolo de aniversário, Procura-

se e O passeio. Na quarta etapa, deu-se início à diagramação do jornal, a publicação e 

veiculação na escola. Ficou decidido coletivamente que cada matéria teria também uma 

ilustração, a fim de atingir as crianças ainda não alfabetizadas. O jornal foi feito em papel 



Kraft, com edição única que ficou exposto em um painel no pátio da escola. As crianças 

fizeram a entrega simbólica do jornal à coordenadora da escola, foi feita a leitura de seu 

conteúdo no encontro coletivo realizado no final do bimestre. 

Assim, o trabalho que se iniciou com uma proposta simples tomou um rumo grandioso 

que levou a observação dos diferentes gêneros textuais que foram aparecendo durante a 

redação das matérias, pois as crianças perguntavam como se escrevia determinado texto 

(receita, cartaz, convite de aniversário), fazendo com que a cada aula e texto produzido 

trabalhássemos gêneros com características textuais diferentes. Foi um trabalho exitoso 

e significativo para todos os envolvidos, tanto na confecção quanto na comunicação e 

fruição da leitura e da escrita. 
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Leitura de mundo no berçário 

 

Danitza Dianderas da Silva 

 

O presente relato de experiência ocorreu no berçário, do período da tarde, da 

UAC/UFSCar, o ano letivo iniciou em abril de 2016 com bebês com idade entre 4 e 10 meses. 

A turma era composta por professora, auxiliar de creche e estagiárias do curso de Pedagogia 

e de outros cursos. No berçário as atividades incluem a estimulação dos bebês acompanhada 

de encorajamento e segurança. Encorajar significa, de acordo com Freire (1990), “1- dar 

poder; 2- ativar a potencialidade criativa, 3- desenvolver a potencialidade criativa do 

sujeito; 4- dinamizar a potencialidade do sujeito” (p.10). Quando nos referimos ao 

encorajamento de bebês queremos indicar que estar ao seu lado é zelar por seu cuidado e 

pelo desenvolvimento de suas potencialidades. 

Cabe ao professor aprender a escutar e ler os sentidos que os bebês dão a 

cada movimento e ação que produzem. Para Freire (1990) ler é decodificar a palavra escrita 

assim como realizar a leitura de mundo – que ultrapassa a leitura da palavra: “Ler a 

palavra e aprender como escrever a palavra de modo que alguém possa lê-la depois, são 

precedidos do aprender como ‘escrever’ o mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo 

e de estar em contato com o mundo” (p.31). Assim, podemos compreender que bebês 

leem o mundo, o compreende, dão indícios de como o veem e vivem nele. 

Ao longo das experiências com os bebês utilizamos a observação participante, 

considerando que o objetivo é investigar conhecimentos necessários para a transformação 

e melhoria social (MARIGO; BRAGA, 2011, p.57). Assim, observávamos os bebês, bem como, 

analisávamos formas de encorajá-los como, por exemplo, ao estimulá-los a passar por 

obstáculos por cima de caixas, a superar o receio de pisar na areia ou mexer em tecidos 

e outros objetos com texturas diferenciadas, etc. Os bebês apresentavam dificuldades e 

receios iniciais e, ao serem encorajados sentiam-se empoderados, usavam suas 

criatividades e as desenvolviam para superar os desafios. Concomitantemente a esses 

fatores, muitos sentidos foram apresentados por eles às educadoras que os acompanhavam, 

como por exemplo: ao ver um amigo triste, uma bebê o abraçava; ao ver a cozinheira 

diziam “papá”; ao observar seus pares serem desafiados a ir à areia outros se encorajavam 

a fazer o mesmo. 

Esses são alguns dos momentos em que os bebês apresentam suas leituras de 

mundo. Precisamos considerar que nós, educadoras, também fazemos nossas leituras sobre 

as produções de sentidos dos bebês e ambos fazemos leituras e novas produções de 

sentidos a todo momento, uma vez que estamos constantemente acrescentando novos 



elementos aos nossos conhecimentos. 
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O fio de Ariadne: a centralidade da literatura no PNAIC 

 

Jaqueline Moreira Ferraz de Lima  

Áurea de Carvalho Costa 

 

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é uma política de 

formação continuada para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, que surgiu 

a partir da reformulação do Programa Pró letramento. Tal política constitui-se em 

atendimento ao compromisso de proporcionar às crianças de 7 a 14 anos, uma 

educação que satisfaça as necessidades básicas de alfabetização, o qual foi assumido 

pelo Brasil na conferência Mundial da Educação para todos, em Jomtien, no ano de 

1990. A conferência teve como objetivo traçar metas para a melhoria na educação básica 

do mundo, conforme o disposto no documento “Plano de Ação para Satisfazer as 

Necessidades Básicas de Aprendizagem”, as quais são elencadas como leitura, escrita, 

expressão oral, cálculo, resolução de problemas, ao lado dos conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes (JOMTIEN, 1990, p.2). Identifica-se no documento a centralidade da 

leitura e da escrita como processos fundamentais para o desenvolvimento da dignidade e 

qualidade de vida. Este documento orientou políticas públicas no Brasil, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que chega a reproduzir o conteúdo 

do documento de Jomtiem, no que se refere à equidade, à universalidade e à qualidade 

dos processos educativos, destacando-se a educação básica (Brasil, 1996). Quase duas 

décadas depois do documento de Jomtien, o analfabetismo infantil ainda era uma 

preocupação por parte do Estado e objeto de planejamento e implantação de políticas 

educacionais, dentre as quais destacamos o Programa Pró Letramento em 2008 e, em 

2012, o Programa Pacto pala Alfabetização na idade Certa (PNAIC), instituído por meio 

da portaria nº 867 de 2012 tendo por objetivo central garantir a alfabetização das crianças 

até os oito anos de idade (BRASIL, 2012). A adesão ao PNAIC é facultativa às escolas. 

A contrapartida aos estabelecimentos escolares que aderirem ao programa é o 

oferecimento de cursos de formação continuada aos professores, materiais lúdicos, 

midiáticos e literários para uso pelo professor para sua própria qualificação e/ou para 

desenvolver atividades junto aos alunos. Cada escola conveniada recebe um acervo 

literário, que se constitui de uma coleção de livros de literatura infantil, organizado pelo 

Plano Nacional do Livro Didático e um livro “Acervos complementares – Alfabetização e 

Letramento nas Diferentes áreas do conhecimento”. O presente texto é um recorte da 

pesquisa sobre o papel da literatura como instrumento de alfabetização no PNAIC. 

Buscamos responder à problematização sobre a literatura dentro do PNAIC, se teria o 



estatuto de estratégia central de ensino, justamente por sua capacidade de moralizar, 

introduzir crianças ao universo das representações mais complexas produzidas pela 

humanidade, difundir ideologias e criar um canal de comunicação entre o mundo exterior 

e a subjetividade infantil, vindo a se constituir num verdadeiro fio de Ariadne que levaria 

as crianças à condição de alfabetizados. Constatamos, por meio da análise bibliográfica e 

documental, que a importância da literatura na alfabetização e formação das crianças 

reside na sua natureza de instrumento de difusão de ideologias (BARTHES,1977), meio 

de apropriação do mundo (RAMOS, AGUIAR;2012) e um “denominador comum da 

experiência humana” (LLOSA, 2015 p.2). 
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O significado da leitura para educandos(as) e pais/responsáveis: uma pesquisa 

em andamento no norte do Brasil 

 

Claudionor Renato da Silva 

Rosalina José da Cunha 

 

Compreender o significado da leitura nas sociedades contemporâneas, sobretudo 

a brasileira, é um tema que desperta pesquisadores, e docentes da educação básica, na 

busca de estratégias que corrijam os índices elevadíssimos de brasileiros que não leem 

(44%) e que nunca compraram um livro (30%) (RODRIGUES, 2016). 

A discussão desta pesquisa, sobre o significado da leitura é amparada na sociologia 

e tomamos como ponto de partida a obra “Sociologia da leitura” (Horellou-Lafarge; Segré, 

2010) que nos apresenta a leitura como prática social e questiona o lugar, o significado que 

as pessoas dão para a leitura em seu cotidiano. 

Ler é uma aprendizagem ao longo da vida (Lajolo, 1993) em que podemos arriscar 

dizer que se inicia antes da escola com a leitura do mundo que, afinal, é também a leitura 

do texto (FREIRE, 1989; JOLIBERT, 1994; SOLÉ, 1998; LERNER, 2002 e IGNÁCIO, 2004). 

Diante destas breves considerações teóricas, a problemática desta pesquisa em 

andamento está posta assim: qual o significado da leitura para educandos(as) e 

pais/responsáveis que sirva como subsídio e diagnóstico para elaboração de um projeto 

de extensão? 

Objetiva-se, de maneira geral, apreender os significados da leitura para estudantes 

e seus pais/responsáveis. 

A metodologia da pesquisa é a aplicação da escala de atitudes de Likert (SILVA, 

2012), contudo, sem o tratamento estatístico específico da escala. 

Os resultados parciais da pesquisa são o do pré-teste de aplicação em uma turma de 

5.º ano do ensino fundamental, de uma escola pública municipal, de uma cidade do norte 

do Brasil. 

Os resultados indicaram pela Escala de Likert, considerando os gráficos construídos 

e a referência de Silva (2012), alguns pontos críticos tanto aos estudantes quanto aos 

pais/responsáveis, por exemplo: em relação aos estudantes, 14% discordam que “Ler melhora 

minha escrita, a produção de textos”; em relação aos pais, 13% discordam da frase 5 

“Incentivar muito a leitura, inclusive retirando livros na escola ou na biblioteca da cidade e às 

vezes comprando livros”. O índice de “Não sei responder” representou também um ponto 

crítico, sobretudo nas frases 2 e 4 da Escala, representando, respectivamente, 14% e 

30%, sobre ajudar o filho(a) na atividade de leitura e ler com o filho(a). 



O resultado parcial, de certa forma, acompanha os índices da melhora da prática 

de leitura na escola, em que nas frases da Escala os estudantes se posicionam num alto 

índice de “concordo totalmente” e “concordo”. Isto, talvez esteja relacionado com a 

participação dos pais/responsáveis no processo de ensino-aprendizagem de seus filhos(as); 

o que não implica desconsiderar o bom trabalho desenvolvido pelos docentes. 

A próxima etapa da pesquisa, após as correções do pré-teste aplicado será a efetiva 

aplicação em quatro turmas dos anos iniciais do ensino fundamental: duas turmas de 4.º ano 

e duas turmas de 5.º ano, totalizando mais de 100 (cem) participantes para validação do 

instrumento da Escala de Atitudes de Likert. 
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Práticas de leitura: educação integral e espaço público 

 

Marília Freitas Rossi 

Carla Fernanda Figueiredo Felix 

 

A educação integral é um conceito amplo, que contempla diferentes elementos, 

sujeitos, lugares, saberes e relações, em um trabalho conjunto e articulado entre escola 

e sociedade, valorizando diversidades, potencialidades criadoras, sociais, políticas, coletivas 

e individuais, buscando autonomia, formação global, compartilhando espaços e vivenciando 

a cidade como território educativo. 

Dentro dessa concepção de educação, um programa estruturado em 2014 no 

município de Poços de Caldas, MG, denominado Programa Municipal da Juventude, trabalha 

no contraturno escolar. Uma unidade inserida em uma região de vulnerabilidade social, 

demandou um esforço de compreensão deste contexto e de suas potencialidades, trazendo 

à tona a historicidade e a identidade desta população. 

Compreendendo que “as cidades são letramento e fontes e efeitos de letramento” 

(ÁVILA, 2012, p. 258), iniciou-se, portanto, uma profunda leitura sobre o lugar, debruçando- 

se sobre sua história e sua gente. As informações e dados surgiram das interações em 

conversas e fotografias, até que se elaborou uma compreensão das origens daqueles espaços. 

Neste sentido, foi se reconstruindo uma relação afetiva com o bairro, entre outras 

atividades, com rodas de leitura em uma pracinha em que cada criança levava livros, 

colocava-os no chão e seguiam-se alguns minutos de leituras compartilhadas. 

Da pracinha as fronteiras se expandiram para um dos escadões do bairro e nos 

degraus aconteciam mais tempos de leitura, ocupando o espaço público que antes era 

apenas de passagem. A professora realizava a mediação de dúvidas e leituras e, crianças 

que não sabiam ler, solicitavam ajuda à educadora ou aos colegas. Individualmente e em 

pequenos grupos, surgia o prazer e o interesse pelos livros, que refletiu na solicitação 

constante e totalmente espontânea das crianças para levarem livros para casa. Foi 

organizada uma sistematização dos empréstimos, em que a própria criança escrevia seu 

nome, título e autor do livro desejado, e devolvia quando terminasse, tendo direito a um 

novo empréstimo. Este olhar para a leitura como deleite se via também em cada tempo 

livre, em que as crianças recorriam à estante de livros. 

Percebeu-se que, a partir das iniciativas apontadas, houve uma convergência entre 

a valorização do bairro e o estímulo à leitura, resultando, inclusive, em intervenções 

artísticas realizadas pelas crianças, em parceria com uma Universidade local, com a pintura 

do escadão em que ocorrem as rodas de leitura. Compreende-se que essas ações 

contribuem para a consolidação das dimensões políticas, afetivas, pedagógicas, culturais 



e sociais, inseparáveis da práxis da educação integral nos processos de formação humana 

em ambientes educacionais (HENZ, 2012). 

Como disse Paulo Freire (2006, p. 11), “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra” e, acreditando no potencial dessas tantas leituras, constrói-se diariamente muitas 

pedagogias, reconhecendo potencialidades genuínas em diferentes e inusitados caminhos, 

espaços e oportunidades de letramento, sendo a cidade um fio condutor de histórias, em 

suas mais amplas diversidades. 
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Práticas orais na Educação Infantil: estabelecendo elos com a escrita 

 

Ariane Ranzani 

 

O presente trabalho resulta da pesquisa de doutorado em andamento no Programa de 

Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos sob orientação da Profa. 

Dra. Maria Sílvia Cintra Martins1. Desenvolvido sob o paradigma qualitativo-interpretativista 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994), participante (EZPELETA, 1984; ANDRÉ, 2005) e com uma 

perspectiva etnográfica (STREET, 2010) o estudo tem como objetivo compreender como o 

fenômeno da tradução presente no gênero do reconto pode favorecer a construção da 

identidade da criança. Ou seja, como a transposição de um evento de letramento para outro 

a partir de leitura de livros de Literatura Infantil pode contribuir para que a criança do último 

ano da Educação Infantil se torne uma produtora e consumidora de textos. Nosso referencial 

teórico parte da ideia de transversalidade rizomática (DELEUZE, GUATTARI, 1995; GALLO, 

2000; GUATTARI, 1985) e fundamenta-se: 1) nos Estudos do Letramento (BARTON, 

HAMILTON, 1998; KLEIMAN, 1995, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; MARTINS, 

2007a, 2008, 2014, 2015; MATÊNCIO, 2009; STREET, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014; 

TERRA, 2013; TERZI, 1995), assumindo que há múltiplos letramentos relacionados a 

diferentes contextos culturais e associados às relações de poder e ideologia (STREET, 2006, 

2013); 2) nos Estudos da Tradução (PAZ, 2009; LOTMAN, 1996; MARTINS, 2007b, 2012, 

2013, 2017), enfatizando a concepção de tradução como criação e (des)construção e 

relacionando-a às práticas de letramento como uma maneira de possibilitar o acesso da 

criança à linguagem de forma competente e autônoma, sendo produtora e consumidora 

de textos; e 3) na Psicologia Histórico-Cultural, mais especificamente, na Teoria da 

Atividade (CHAIKLIN, 2011; DUARTE, 1996, 2002, 2004; LEONTIEV, 1978a, 1978b, 2014a, 

2014b; LIBÂNEO, FREITAS, 2006; VIGOTSKI, 2001; VYGOTSKI, 1995), que, a partir das 

concepções de atividade principal da criança, zona de desenvolvimento proximal, funções 

psíquicas superiores e desenvolvimento afetivo-cognitivo, autoriza e viabiliza o 

desenvolvimento de atividades com os mais variados gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997) 

na Educação Infantil de forma articulada, atendendo às especificidades da criança e 

possibilitando o desenvolvimento pleno de sua linguagem nas modalidades escrita e oral. A 

análise d o s  da d os  g e r a d o s  por meio de observação participante, gravações de áudio, 

fotografias, filmagens, anotações descritivas e reflexivas e atividades relacionadas à leitura de 

livros de literatura infantil fundamenta-se no Paradigma Indiciário (Ginzburg, 1989) e no 

aparato teórico-metodológico proposto por Fairclough (2001). 
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Projeções e argumentação: uma proposta para a interpretação e produção 

textuais 

 

Aline Pereira de Souza 

 

As projeções, como a metáfora, a personificação, a comparação, a metonímia e a 

parábola, geralmente são apresentadas aos alunos na escola apenas como figuras de 

linguagem de uso restrito ao universo literário. Entretanto, pretendemos mostrar que tais 

projeções são presentes em nossa comunicação diária e utilizadas em larga escala em 

muitos gêneros, tanto de forma natural, explicitando sua presença no pensamento (cf. 

LAKOFF e JOHNSON, 1980), quanto proposital (cf. GIBBS, Jr. 2015 e STEEN, 2015). 

Desses gêneros, escolhemos três para compor nosso corpus: títulos de matérias 

jornalísticas, dissertações argumentativas bem avaliadas da FUVEST e do ENEM e memes 

de Facebook, que são os principais gêneros a que estão expostos os alunos do Ensino 

Médio. Analisamos o uso e, principalmente, a funcionalidade desses processos cognitivos 

de projeção de base analógica em três gêneros diferentes e cotidianos para o nosso 

público–alvo, para reforçar a importância comunicativa e social que a presença de projeções 

tem nesses textos. A partir dessa análise foi delineada uma estratégia de ensino-

aprendizagem da produção/compreensão desses textos, pois se acredita que tal 

compreensão pode ajudar consideravelmente os estudantes a desenvolver suas habilidades 

de leitura e produção textual. A tese que defendemos é que as projeções são bastante 

frequentes em muitos gêneros e têm importante função argumentativa. Acreditamos, 

também, que tais textos são consumidos justamente por conta das projeções contidas neles, 

já que elas os tornam mais atrativos e podem significar muito, dizendo pouco. Nossos 

principais objetivos, portanto, foram: compreender a funcionalidade e os efeitos de sentido 

das projeções utilizadas nos textos escolhidos e verificar como o domínio e a consciência 

de tais conceitos pode ajudar os alunos a compreender melhor os textos que os circundam 

e produzir textos mais bem escritos. A análise teve como base os conceitos da Moderna 

Linguística Cognitiva e, para tanto, foram utilizadas a Teoria da Integração Conceptual 

(Blending) proposta por FAUCONNIER e TURNER (2002), TURNER (2014), a Teoria da 

Parábola, proposta por TURNER (1996), considerações sobre Analogia propostas por 

HOFSTADTER, D. & SANDER, E (2014) e também, em termos funcionais, o princípio da 

“presença” proposto por PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA (1996). Para as 

considerações didáticas foram utilizadas, principalmente as considerações sobre leitura 

advindas de KOCH (1995; 1997; 2002; 2006; 2016) e as considerações sobre Projetos 

didáticos de gênero advindas de GUIMARÃES e KERSCH (2011; 2012; 2014; 2015). Os 



resultados da pesquisa confirmam a hipótese de que o efeito persuasivo é mais facilmente 

alcançado quando os textos “apelam” para a experiência de vida do leitor e usam projeções 

como instrumento pedagógico. 
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Projeções e sua função na construção de sentido em campanhas publicitárias 

 

Gabrieli Damada  

Aline Pereira de Souza 

 

No Brasil, embora nos últimos anos o acesso à internet tenha se popularizado, 

ainda é a televisão que ocupa lugar de destaque como meio de comunicação mais 

acessível à população. Por esse motivo, quando há o propósito de que os brasileiros 

fiquem cientes de algo, a criação de uma campanha publicitária para ser veiculada na 

televisão, principalmente por meio dos canais abertos, é o caminho escolhido. Dessas 

campanhas de interesse popular, algumas das que foram veiculadas entre os anos de 2014 

e 2017, chamaram a nossa atenção, e por isso resolvemos analisá-las. O corpus de análise 

deste trabalho, portanto, é composto de cinco propagandas em forma de vídeo: duas 

produzidas para o Ministério da Educação e Cultura (MEC), uma para as Forças Armadas 

e outras duas para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Chamou a nossa atenção o fato de 

que nelas, as projeções metafóricas aparecem de maneira predominante e a argumentação 

é construída com base nesse recurso. A campanha do Ministério da Educação (cujo título é 

“Enem – Provas, por exemplo, visava ao esclarecimento dos candidatos que prestariam o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) daquele ano a respeito das regras a serem 

seguidas, como horários, datas e materiais permitidos e proibidos. Para construir a 

mensagem, o protagonista do vídeo, um cantor brasileiro, iniciava dizendo que cada show 

era uma prova, e a partir daí a comparação entre o ato de fazer shows e a preparação 

necessária para isso era comparada à preparação necessária para se obter sucesso na 

avaliação. Enquanto a campanha para alistamento das Forças Armadas (2017) trabalha 

com sobreposição de telas, primeiramente aparece um jovem realizando uma atividade típica 

como andar de skate ou jogar videogame e, na segunda, uma aproximação com uma 

das funções das Forças Armadas. Além disso, o slogan trabalha com a ideia de que se o 

jovem gosta de ação e estará no lugar certo, projetando as atividades descritas como 

sendo a que serão vivenciadas. Todas as propagandas analisadas foram construídas por 

meio de projeções, a partir de situações concretas relacionadas à situação alvo de tais 

vídeos. Sendo assim, a hipótese deste trabalho é a de que o propósito maior do uso desse 

mecanismo é a didaticidade, ou seja, atingir o maior número de pessoas por meio de 

mensagens que envolvam a criatividade e o conhecimento de mundo do telespectador, de 

maneira esclarecedora e, para tanto, as projeções são as ferramentas utilizadas. Além da 

análise dessa presença, propomos um trabalho em sala de aula a partir da análise reflexiva 

de tais textos em contexto escolar, a fim de que o jovem estudante brasileiro de ensino 

médio, que está exposto a essas campanhas e é também seu público-alvo, possa ser capaz 



de reconhecer tais estratégias e entender como se compõe esse gênero, para que assim 

possa apreender a mensagem de maneira plena e tornar-se um leitor crítico, relacionando 

o texto com o seu conhecimento. Ademais, esperamos ajudar o aprendiz, por meio da 

prática pedagógica, a incorporar tais estratégias argumentativas para utilizá-las, 

posteriormente, em seus próprios futuros textos, quando necessário for. Utilizamos como 

referencial teórico básico, para analisar as campanhas escolhidas, sobre argumentação 

PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA (1996); sobre projeções LAKOFF & JOHNSON 

(1980), TURNER (1996, 2014) e HOFSTADTER, D. & SANDER (2013) e sobre gêneros 

textuais e seus suportes MARCUSCHI (2008). 
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Reflexões sobre o processo de letramento na Educação Infantil para crianças 

surdas na perspectiva do bilinguismo 

 

Adriana Fernandes Barroso 

 

No contexto inclusivo, e tratando-se do aluno surdo, no âmbito escolar, precisamos da 

língua de sinais que, no caso dos sujeitos surdos brasileiros, é a Libras, como mediador 

principal para o processo de aquisição de linguagem e, consequentemente, propiciar o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Mas pouco se sabe sobre a prática 

comunicativa, em sala de aula, da educação infantil para alunos surdos e, como o professor 

consegue relacionar e aplicar conceitos teóricos com ações formadoras do processo 

educativo da linguagem em construção e, ao mesmo tempo, ampliada com a leitura do 

mundo. Ilustram-se as reflexões com algumas propostas de análise discursiva do gênero 

como receitas de culinária, na sala de aula, destinadas a alunos da educação infantil bilíngue 

para surdos, as quais se encontram fundamentadas no ensino do português como segunda 

língua para alunos surdos, levando em consideração as características específicas da faixa 

etária de 5 anos. As discussões salientam a importância da mediação do professor no 

processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, uma vez que cabe a ele motivar e 

proporcionar atividades relevantes que favoreçam o letramento como interações 

comunicativas diárias dos alunos surdos. O professor, além do conhecimento em libras, deve 

ter claras suas concepções de língua materna, linguagem e ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira. 
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Robótica, hipóteses de escrita e literatura na Educação Infantil: 

experimentações, possibilidade e limites 

 

Giovana Alonso 

 

Inserida no eixo temático “Experiências de práticas de leitura e escrita na Educação 

Básica” este trabalho enfatiza o contato de crianças de 5 anos com a Língua Portuguesa 

antes mesmo do processo de escolarização e intenção de alfabetização. Tendo como 

referencial a política nacional para a Educação Infantil, em especial, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 2010) que traz a 

necessidade de a criança participar, experimentar e explorar diferentes linguagens através 

de Oficinas que traziam como eixo a robótica e instrumentos tecnológicos, sendo estas 

incluídas no cronograma de execução do projeto de pesquisa intitulado “A Robótica na 

Educação Infantil: Experimentações, Possibilidades e Necessidades Formativas dos 

Docentes”. As oficinas foram realizadas na Unidade de Atendimento à Criança - UAC em 

parceria com uma empresa que produz Kits de robótica educacional. As crianças montaram 

robôs e ajudaram a professora e a pesquisadora a programarem o que elas desejavam que 

robô fizesse. Percebeu-se que mesmo antes de serem alfabetizadas na língua materna, as 

crianças já podiam fazer leitura dos ícones e termos, e ajudarem na programação do 

robô de forma descontraída. Referindo-se à Língua Portuguesa, percebe-se sua inserção 

e interação nas Oficinas desde o diálogo das crianças – necessários para a resolução 

de problemas – como para a familiarização destas com as ferramentas de uso, as hipóteses 

de escrita para a denominação dos robôs e até mesmo a relação que se deu na última 

oficina realizada utilizando a literatura infantil como base e acompanhamento da proposta. 

Robôs foram construídos e nomes foram dados às equipes a partir dos personagens da 

história “O Pequeno Príncipe”. O envolvimento das crianças e a repercussão do tema 

demonstram-se ainda mais positivos quando elas elaboram mapas de viagem para os robôs, 

remetendo-se aos planetas e asteroides descritos na história. Apesar de não “forçar” a 

alfabetização de sua turma, a docente propicia a elas práticas e experiências capazes 

de prepará-las para um futuro muito próximo que são os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Assim, após escolher nomes para seus robôs e seus times, as crianças 

confeccionavam placas/letreiros para distingui-los e denominá-los. A escrita dessas 

placas/letreiros deve ser considerada positiva pelo fato de que as crianças testavam 

hipóteses silábicas para o fazerem e quando sentiam demasiada dificuldade recorriam ao 

auxílio da professora e da pesquisadora que, através de questionamentos e incitações, 



levavam as crianças a encontrar a solução para suas pequenas dúvidas. Assim, apesar da 

não pretensão e das leis que respaldam a Educação Infantil enquanto etapa de 

experimentação e não de ensino propriamente dito, aprendizagens se dão a todo momento 

neste contexto, sendo estas nem sempre intencionais e planejadas. O convívio, a 

observação, a experimentação, a construção, a provocação e a busca por tornar conhecido 

o até então desconhecido tornam esta primeira e fundamental etapa da Educação Básica 

um tanto quanto inovadora e diferenciada do ponto de vista de práticas pedagógicas de 

qualidade. 
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