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Inclusão de obras literárias africanas na educação básica: ênfase nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental 

 

Maria Letícia Fiorim Checconi 

Fabiana Fiorim Checconi 

 

Palavras-chave: Diversidade Cultural. Literatura Africana. Prática Pedagógica. 

 

 

O trabalho propõe um diálogo a respeito da importância da inclusão de obras literárias 

africanas nas salas de aula na Educação Básica, em especial séries iniciais do Ensino 

Fundamental, vista como um momento de reflexão e conhecimento de costumes, cultura e 

contextos sociais, focando práticas de leitura, escrita, oralidade e interpretação textual. O foco 

principal é buscar a história africana transformada em literatura, bem como valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e culturais, proporcionando práticas e instrumentos 

diversificados em sala de aula, criando condições para que crianças tenham a oportunidade de 

receber informações de diversas etnias e contato com a diversidade cultural. Trata-se de uma 

pesquisa de informações bibliográficas sobre diversidade cultural integrada ao contexto da 

literatura africana e a contação de história como instrumento pedagógico. Durante a pesquisa 

foram analisadas referências bibliográficas e leitura de diferentes autores que versam a 

respeito da temática mostrando a possibilidade de se trabalhar com a Literatura Africana, de 

maneira lúdica e criativa, como instrumento de informação e conscientização dos fatos 

históricos e sociais presentes em nosso cotidiano. 

 

Considerações Iniciais 

Vemos as obras literárias como um caminho necessário a ser trilhado pelas crianças, 

no presente caso, a Literatura Africana, para entender e valorizar a história, a cultura, as 

tradições, a religiosidade, a luta e o protagonismo do negro em suas contribuições na 

formação histórica do povo brasileiro, um legado deixado que está presente até hoje em nosso 

cotidiano. 

Segundo Carvalho (2013, p.01) 

 

[...] devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como 

constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são 

considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o 

pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a 

cultura (música, culinária, dança) e as religiões de matrizes africanas. 

 

A partir desse ponto de vista, a inclusão de obras literárias africanas nas salas de aula 

na Educação Básica, em especial nas séries iniciais do Ensino Fundamental, é vista como um 

momento de reflexão e conhecimento de costumes, cultura e contextos sociais. 

De acordo com Lima (2014, p.1): “Estamos culturalmente unidos ao continente 

africano por razões históricas. No entanto, séculos de atraso econômico, resultado de 

https://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-1/exploradores-das-africas/
https://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-1/exploradores-das-africas/
https://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-1/exploradores-das-africas/
https://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-1/exploradores-das-africas/
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exploração e de políticas inadequadas, forçaram uma tentativa de esquecimento e anulação 

dessa herança. Retomá-la é fundamental para o conhecimento de nós mesmos”. Ainda na 

perspectiva da autora, não se trata de utilizar o texto literário como apoio ou suporte para 

ilustrar o ensino das demais disciplinas. Nesse processo de retomada do que une a África e o 

Brasil é de suma importância à busca e a valorização da história transformada em literatura, e 

não somente a representação de fatos históricos pela literatura. 

Portanto, a Literatura Africana, se usada com seriedade e comprometimento, como 

princípio básico e potencializador no conhecimento cultural, ao ser apresentada à criança, de 

maneira lúdica, torna-se grande aliada na formação da identidade etnicorracial e na 

valorização da cultura negra com o intuito de informar, transmitir experiências de vida, 

desconstruindo o racismo e preconceito e valorizando a herança cultural deixada em nosso 

país presente até os dias atuais.  

Nesse ponto de vista surge a proposta de trabalho integrado a Literatura Africana com 

o objetivo de valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, proporcionando 

a participação de práticas diversificadas em sala de aula, criando condições para que crianças, 

com sua diversidade (diferentes condições físicas, sensoriais e socioemocionais, origens, 

etnias, gênero, crenças, classes sociais, contexto sociocultural), tenham a oportunidade de 

receber informações de diversas etnias e contato com a diversidade cultural correspondente à 

idade própria do percurso escolar. 

Diante do exposto, neste trabalho, apresentamos considerações sobre o diálogo e a 

reflexão a respeito da importância da inclusão de obras literárias africanas nas salas de aula, 

possibilitando o conhecimento de costumes, culturas e contextos sociais, com ênfase nas 

práticas de leitura, escrita, oralidade e interpretação textual na Educação Básica, em especial, 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Consideramos nesse processo de ensino e 

aprendizagem, a relevância da literatura africana visando a valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, proporcionando práticas e instrumentos diversificados em 

sala de aula, criando condições para que crianças tenham a oportunidade de receber 

informações da temática em questão. 

 

A literatura africana: laços que nos unem 

Culturalmente, estamos unidos ao continente africano por um contexto histórico 

emaranhado há séculos com preconceitos, forçando uma tentativa de esquecimento e anulação 

da herança que aqui permanece até os dias atuais. Retomá-la é necessário para o 

conhecimento de nossas raízes e história. 

https://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-2/6-generalizacoes-comuns-sobre-a-africa-na-escola/
https://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-2/6-generalizacoes-comuns-sobre-a-africa-na-escola/
https://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-1/exploradores-das-africas/
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Após pesquisas bibliográficas utilizando autores que versam sobre essa temática, 

verificamos que no período de colonização, a literatura africana existia em diversas línguas. 

Os dialetos africanos antigamente em sua maioria não havia a forma escrita, expressavam-se 

através da simbológica.  

Segundo Silva (2019), os povos africanos foram acrescentando e substituindo seus 

idiomas pelos dos colonizadores e dessa maneira, surgiram as formas escritas. Os registros de 

obras literárias africanas foram encontrados após a ida dos europeus ao continente. 

No Brasil, começaram a chegar os primeiros africanos na primeira metade do século 

XVI. À medida que a colonização do Brasil foi se desenvolvendo, surgiu grande necessidade 

por trabalhadores fazendo com que os africanos fossem trazidos ao nosso país. Os africanos, 

em território brasileiro, se tornaram escravos diante da coroa.  

Ainda nesse período, eram proibidos de praticar sua religião de origem africana, 

realizar suas festas e rituais africanos. Seguiam a religião católica, imposta pelos senhores de 

engenho e adotaram a língua portuguesa na comunicação.  

Diante de todas as imposições e restrições, zelaram pela cultura africana não deixando 

ao esquecimento. Realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas 

representações artísticas em segredo.  

No final do século XIX a escravidão foi mundialmente proibida. No Brasil, sua 

abolição ocorreu em 13 de maio de 1888 com a promulgação da Lei Áurea, assinada pela 

Princesa Isabel.  

Nesse sentido, todas as tradições africanas culturais que herdamos nessa trajetória 

histórica estão presentes até hoje em nosso contexto social, obras literárias foram surgindo 

para registrar a riqueza cultural que nela se encontra. 

Diante de todos os fatos narrados até aqui, a herança cultural deixada pelos africanos e 

herdada pelos brasileiros, não pode ser esquecida.  

Segundo Candau e Moreira (2003, p.160) “A escola é uma instituição construída 

historicamente no contexto da modernidade, considerada como mediação privilegiada para 

desenvolver uma função social fundamental: transmitir cultura, oferecer às novas gerações o 

que de mais significativo culturalmente produziu a humanidade.” 

Mediante as tradições culturais africanas presentes em nossa vida, consideramos o 

resgate da Literatura Africana de suma importância na Educação Básica, em especial nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Contexto Escolar: necessidade de novas culturas 
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A diversidade cultural sempre existirá na sociedade, e consequentemente nas escolas. 

A mudança ao longo do tempo vão surgindo com a necessidade de reflexão nas salas de aula 

para que as diferenças entre crianças e famílias sejam valorizadas e as mesmas incluídas no 

seu processo educativo, promovendo a identidade cultural de cada ser humano em uma visão 

global dos fatos apresentados nesse contexto. 

Para tanto, o âmbito escolar necessita estar disposto a quebrar os paradigmas de 

superioridade ou inferioridade de algumas etnias e culturas acolhendo com amplitude e 

responsabilidade, orientando aos alunos a respeitar as diferenças, não somente para que a 

criança seja tolerante com outra cultura, e sim entender que todos têm os mesmos direitos e 

que são iguais cada grupo tem sua cultura reconhecendo nesse processo o que cada uma tem a 

oferecer com a sua trajetória histórica na construção do conhecimento. 

Diante desse olhar, Andrade (2009, p. 42) ressalta: 

[...] propondo uma nova abordagem para o mesmo nas salas de aula, com 

foco no respeito e na valorização do outro. Apesar de todas as críticas a esse 

modelo normatizador e homogeneizador da instituição de ensino, ninguém 

discorda que a educação escolar tem um papel fundamental a desempenhar 

na construção e na valorização de um mundo verdadeiramente plural, onde 

caibam todos e todas, onde todas as culturas, etnias e identidades sejam 

respeitadas. Nessa perspectiva, o que se critica aqui não é a escola, mas a 

forma como tradicionalmente nós a entendemos. 

 

Nesse sentido, refletindo no papel fundamental que a educação escolar desempenha na 

construção e na valorização de um mundo que não seja singular, que todos tenham o seu 

lugar, as culturas, etnias e identidades sejam respeitadas e garantidas por lei, voltamos o nosso 

olhar para a importância dessa construção engajada que a literatura proporciona a criança o 

conhecimento de diversas culturas, oportunizando a reflexão de fatos históricos e sociais de 

maneira lúdica. “No universo literário infanto-juvenil, o pequeno leitor se reconhece ou se 

estranha nos modelos de ambientes, emoções e personagens transmitidos, já que a produção 

artístico-literária encena jogos simbólicos” (PEIXOTO, 2013. p. 81). 

Diante do atual cenário escolar, na Educação Básica, notamos a necessidade de 

repensar as práticas escolares, proporcionando possibilidades de mudanças valorizando a 

diversidade cultural, partindo das séries iniciais, para que as crianças desde a infância possam 

se familiarizar, tendo como base diferentes autores que discutem a temática em questão. 

Pensando na diversidade existente, quando bem exploradas, valoriza e potencializa o processo 

educativo: 

O aluno que tem suas tradições culturais próprias reconhecidas e valorizadas 

no âmbito do processo de ensino encontra possibilidades de inserção mais 

ágil no cotidiano escolar. Nesse sentido, a elaboração de um programa 
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curricular que valoriza as contribuições de várias culturas de forma explícita 

dinamiza e potencializa o conhecimento numa perspectiva multicultural, 

intercultural (FLEURI, 2003, p. 30). 

 

Diante da importância da diversidade cultural existente na sala de aula, dos diversos 

instrumentos e recursos pedagógicos existentes no contexto escolar, para que ocorra a troca de 

informações tanto das crianças entre si, quanto do professor, a Literatura Africana é de grande 

valia, valorizando a história transformada em literatura utilizando as obras e textos literários, 

terão o conhecimento da cultura mediante a construção histórica e social de maneira lúdica, 

utilizando como recurso a contação de história.  

Conforme Carvalho (2011), ouvir histórias revela-se como uma experiência agradável 

e proveitosa para as crianças.  

[...] mesmo que, eventualmente, alguma palavra ou frase não seja 

compreendida pela criança, o importante é que ela seja capaz de seguir o fio 

da história, que a leitura lhe dê prazer, que a faça pensar, faça sonhar [...] 

(CARVALHO, 2011, p. 88). 

 

O uso da contação de histórias possibilita a criança a oportunidade de estar em 

contato, no presente caso, com a Literatura Africana, proporcionando novos caminhos, 

formulando respostas para novos questionamentos adquirindo novos conhecimentos com a 

visão que tem do mundo e da realidade que o cerca. 

 

Considerações Finais 

Com a elaboração deste trabalho destacamos que a Literatura Africana no contexto 

escolar é de suma importância para a construção do conhecimento da criança no que se refere 

à diversidade cultural. 

Objetivamos a valorização e contato com diversas manifestações artísticas e culturais 

oportunizando receber informações de diversas etnias, e compactuando com a diversidade 

cultural correspondente à idade própria do percurso escolar.  

Após a realização de pesquisas bibliográficas e autores que versam sobre a temática, 

em especial a Literatura Africana, verificamos a importância de utilizar as obras e textos 

literários, valorizando a história transformada em literatura, o conhecimento da cultura 

mediante a construção histórica e social de maneira lúdica, utilizando como recurso a 

contação de história. 

Diante dos fatos obtidos, podemos afirmar que a Literatura Africana é de extrema 

importância na Educação Básica, séries iniciais, no sentido de oportunizar as crianças uma 
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visão literária dos fatos históricos e sociais, da herança cultural presente em nosso país que 

merecem discussões e reflexões significativas na área educacional. 
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A transição da criança da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: contribuições 

da Literatura Infantil nesse processo 

 

Fabiana Fiorim Checconi 

Maria Betanea Platzer 

 

Três palavras-chave. Educação Infantil. Expectativa. Transição 

 

A partir de pesquisa de Mestrado sobre a transição da criança da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, enfatizamos neste trabalho a Literatura Infantil e suas contribuições para 

o desenvolvimento global da criança, em especial, possibilitando a criança manifestar suas 

expectativas mediante a etapa escolar em questão. Objetivamos investigar suas expectativas 

em relação a esse processo transitório. Nesse contexto, questionamos: quais as expectativas 

que as crianças apresentam a respeito dessa transição?  Desenvolvemos uma pesquisa 

qualitativa, envolvendo 16 crianças de pré-escola, com até 05 anos e onze meses de idade, de 

uma instituição municipal de Educação Infantil, localizada no Estado de São Paulo. Como 

procedimentos metodológicos utilizamos situações lúdicas, destacando a Literatura Infantil, 

em especial, a contação de história para dialogarmos com as crianças a respeito da transição 

para o Ensino Fundamental. Após a coleta de dados verificamos que as crianças tem 

consciência da importância de frequentarem a escola para seu desenvolvimento, bem como a 

realização de atividades, brincar e o horário do recreio . Diante da reflexão sobre as 

expectativas em relação à transição, as crianças esperam continuar realizando todas as 

atividades realizadas na Educação Infantil, porém esperam ingressar em uma escola maior da 

que frequentam atualmente.O contato das crianças com a Literatura Infantil , por meio da 

oralidade, permitiu compreender suas expectativas em relação ao período de transição. As 

vozes das crianças revelaram reflexões a respeito das expectativas sobre essas duas etapas de 

ensino na  transição, merecendo discussões significativas na área da educação escolar.  

 

Considerações Iniciais 

As reflexões apresentadas neste trabalho partiram da pesquisa de Mestrado que 

discorreu sobre transição da criança da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 

Enfatizamos as expectativas apontadas por crianças que frequentaram a Educação 

Infantil, em especial, aos cinco anos e onze meses de idade, na finalização dessa etapa de 

ensino a respeito da transição para o Ensino Fundamental. 

Nesse contexto, diante das reflexões e discussões sobre a transição das crianças da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental, apresentamos o seguinte questionamento: 

quais as expectativas que as crianças apresentam a respeito dessa transição?  

Considerando o questionamento citado, refletimos em estratégias e instrumentos 

pedagógicos que pudessem proporcionar para a criança que vivenciará a transição da 
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Educação Infantil para o Ensino Fundamental a oportunidade de expressar seu sentimento 

engajado a suas expectativas em relação ao momento dessa passagem. 

Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, envolvendo 16 crianças de pré-

escola, com até 05 anos e onze meses de idade, de uma instituição municipal de Educação 

Infantil, localizada no interior do Estado de São Paulo. 

Analisamos as possibilidades e situações lúdicas que poderiam ser desenvolvidas no 

momento da coleta de dados e optamos como procedimento metodológico a Literatura 

Infantil, em especial, a contação de história para dialogarmos com as crianças, 

proporcionando a oportunidade de expressarem suas expectativas  em relação à transição que 

vivenciarão para o Ensino Fundamental. 

 

A Educação Infantil e a linguagem oral 

Na Educação Infantil, em seu âmbito geral, a criança necessita da intervenção dos 

adultos em seu ingresso, acolhimento e receptividade pelos profissionais da instituição de 

ensino, considerando que é uma fase de adaptação tanto para as famílias quanto para as 

crianças que estão iniciando uma nova rotina e realidade em seu cotidiano. Porém, o 

acolhimento e a receptividade de todos os profissionais engajados no processo educativo 

devem perdurar até a sua finalização e ingresso no Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, o acolhimento e a adaptação a novas situações, incentivando a criança a 

expressar seus sentimentos no contexto escolar, em que estará sendo inserida, são necessários 

em razão da ruptura de segmento que sofrerá nessa passagem. 

Para externar seus sentimentos, a criança tem como forma de expressão, entre outras, a 

linguagem oral. 

Diante desse fato, destacamos a Literatura Infantil e suas contribuições para o 

desenvolvimento global da criança, em especial, oportunizando ao educando manifestar suas 

expectativas acerca dessa etapa de transição escola. A contação de história foi o recurso 

utilizado que proporcionou o diálogo com as crianças sobre a transição que vivenciarão para o 

Ensino Fundamental.  

O campo de aprendizagens que as crianças podem realizar na Educação 

Infantil é muito grande. [...] expressar-se, comunicar-se, criar e reconhecer 

novas linguagens, ouvir e recontar histórias lidas, ter iniciativa para escolher 

uma atividade, buscar soluções para problemas e conflitos [...], compreender 

suas emoções e sua forma de reagir às situações, construir as primeiras 

hipóteses, por exemplo, sobre o uso da linguagem escrita, e formular um 

sentido de si mesmo (OLIVEIRA, 2010, p.6). 
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Consultando a Base Nacional Comum Curricular BNCC (2017), no que diz respeito ao 

desenvolvimento global da criança, é garantido eixos estruturantes das práticas pedagógicas 

que asseguram condições para que possam conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se na Educação Básica: 

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica [...] seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as 

condições para que as crianças aprendam em situações nas quais 

possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a 

vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 

possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 

natural (BRASIL, 2017, p. 37). 

 

Um dos elementos principais para ampliação e construção da aprendizagem 

significativa da criança, bem como expressar seus sentimentos e inserir-se socialmente, tendo 

contato e participação a diversas práticas e linguagens, destacamos a linguagem oral. 

Conforme é pontuado ainda na BNCC (BRASIL, 2017):  

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais 

as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na 

cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em 

conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente 

ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a 

criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a 

um grupo social (BRASIL, 2017, p. 42). 

 

Ao dialogarmos a respeito do uso da linguagem oral, notamos que é permito que a 

criança relate suas situações cotidianas, expressando suas ideias, opiniões, desejos, 

sentimentos e expectativas, interagindo com situações-problema, questionando, refletindo e 

elaborando respostas. 

Como possibilidade de interagir com a criança, proporcionando condições para 

expressarem suas expectativas no momento da transição, a contação de história foi o recurso 

selecionado.  

Segundo Dantas (2002, p.113): 

Toda ação da criança é lúdica, no sentido de que exerce por si 

mesma. [...]. Toda atividade emergente é lúdica, exerce-se por si 

mesma antes de poder integrar-se em um projeto de ação mais 

extenso que a subordine e transforme em meio. 

 

Recorremos ao uso da Literatura Infantil também como possibilidade de a criança ter 

contato com histórias, e ao mesmo tempo, como forma de, a partir da interação com o 
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personagem central da história, ter a possibilidade de expressar seus sentimentos e 

expectativas em relação ao seu processo de escolarização. 

 

A Literatura Infantil: o caminho para expressar sentimentos 

Para realização do primeiro contato com as crianças que participaram da presente 

pesquisa, recorremos à roda de conversa, refletindo e questionando a respeito de alguns 

pontos relevantes, se todas as crianças sabiam o porquê de estarem na escola e a importância 

de frequentá-la. 

Durante a roda de conversa, as crianças manifestaram sua visão em relação à 

importância de frequentarem uma escola, como podemos verificar no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 01- “Por que eu vou para a escola?” 

 

Após os dados coletados com a roda de conversa, para a contação da história, 

utilizamos a Literatura Infantil, em especial o livro de Oscar Brenifier (2012), que aborda a 

história de um menino chamado Felipe que gosta de realizar muitas perguntas. Chega à escola 

no seu primeiro dia de aula juntamente com o seu ursinho Zof. 

Ao ser recepcionado pela professora, faz a sua primeira pergunta: “Professora, por que 

eu venho para escola?”  

A professora, muito ocupada em recepcionar as outras crianças, diz para Felipe que 

naquele momento não podia responder. 

Felipe adentrou à escola e foi realizando essa mesma pergunta a todos que encontrava 

(sino, escadaria, amigos, cadeira, lápis, bola, bonecos, garfo, livro, árvore, entre outros). 
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O que o deixava pensativo era o fato de ter que frequentar um lugar, no caso a escola, 

sem saber o porquê. 

Após toda essa trajetória de Felipe na escola, fazendo a pergunta “Por que eu venho 

para a escola?” e recebendo diferentes respostas, mas nenhuma que realmente esclarecesse 

sua dúvida, voltou para a sala de aula, encontrando-se novamente com a professora. 

Na saída, a professora disse que ficou pensativa em relação à pergunta de Felipe o dia 

todo e finalmente respondeu: “- Vamos à escola para aprender a fazer perguntas e procurar 

respostas” (BRENIFIER, 2012, p.29). 

No momento da contação de história, as crianças se atentaram à trajetória do 

personagem principal. Consideramos esse momento marcante, visto que houve uma 

identificação pessoal entre as crianças e o personagem.  

As crianças interagiam no decorrer da contação, principalmente nos momentos em que 

o personagem mudava suas emoções por não encontrar a resposta para seus questionamentos. 

As crianças respondiam no lugar dos personagens do livro que eram questionados pelo 

personagem principal. 

Nesse sentido, a interação entre as crianças e o personagem da obra nos fez observar 

que estavam colocando-se no lugar do personagem, buscando uma resposta para o 

questionamento central apresentado na história. 

Ao finalizar a contação de história, dialogamos com as crianças sobre o conhecimento 

da necessidade de frequentar a escola e sobre a mudança de segmento que sofreriam 

relacionados às suas expectativas. 

Diante das expectativas que as crianças nos apresentaram após a contação de história, 

a visão que tinham em relação ao Ensino Fundamental era a continuidade das atividades 

realizadas na Educação Infantil, atividades com pintura, recorte, colagem e coordenação 

motora, brincadeiras no parque, assistir filmes, brincar com brinquedos no pátio, escutar 

histórias, na hora do recreio, comer o lanche fornecido pela escola e a maior expectativa, 

conforme suas próprias falas, era uma escola “bem grande”, brincando com “crianças 

grandes”, que tenha lugar com muitos livros (biblioteca) e aprender a ler e escrever porque 

“aqui nessa escola só aprende o alfabeto e o nosso nome”. 

Nesse sentido, a contação de história como instrumento lúdico na Literatura Infantil 

oportunizou às crianças uma reflexão da necessidade de frequentarem a escola, atualmente a 

pré-escola, e um diálogo sobre suas expectativas em relação à inserção no Ensino 

Fundamental. 
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Considerações Finais 

Com a elaboração deste trabalho destacamos que a transição da criança da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental é o ponto primordial. 

Objetivamos a expressão e manifestação da criança em relação às expectativas no 

momento da transição em questão. As estratégias e instrumentos pedagógicos que 

proporcionariam a criança expressar suas expectativas às luzes da transição envolvem a 

Literatura Infantil e, em especial, a conatação de história. 

Iniciamos a coleta de dados, com a roda de conversa motivando as crianças a 

expressarem e demonstrarem a visão que tinham a respeito da importância de frequentarem a 

escola. Verificamos que possuem consciência da importância da escola e do seu 

desenvolvimento durante esse período em realizar, atividades, brincar, o horário do recreio, 

estudar e aprender “coisas” novas. Após a contação de história, proporcionamos um caminho 

para dialogarmos sobre as expectativas em relação à transição. Notamos que as crianças 

esperam continuar realizando todas as atividades realizadas na Educação Infantil, porém a 

maior expectativa é encontrar uma escola “bem grande” brincando com “crianças grandes”, 

um lugar com muitos livros (biblioteca) e aprender a ler e escrever.  

Diante dos fatos obtidos, podemos afirmar que as vozes das crianças revelam reflexões 

sobre esse período de transição. Nesse contexto, a Literatura Infantil proporcionou 

expressarem seus sentimentos, em especial, suas expectativas, devendo ter suas vozes 

reconhecidas e valorizadas em se tratando da mudança de etapas de ensino que estão 

inseridas, sem ruptura bruscas e, assim, merecendo discussões significativas na área 

educacional.  
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Políticas públicas de incentivo à leitura literária:  teoria e prática  

Letícia Rarek Conceição 

Palavras-chave: Políticas públicas. Direito ao ensino de qualidade. Leitura literária. 

 

 O trabalho apresentado é recorte de uma pesquisa de mestrado, no que tange o ensino 

da leitura literária para os anos finais do ensino fundamental. Diante dessa proposta, foi 

executada uma pesquisa documental, no que refere às políticas de incentivo à prática de leitura 

literária no Brasil destinadas à Educação Básica, traçando assim, um cenário, que vai ao 

encontro do resultado e análise das avaliações externas aplicadas nas escolas públicas 

brasileiras. 

 

Quadro 1- Comparativo do IDEB- Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

IDEB OBSERVADO- BRASIL METAS- BRASIL 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Anos 

Iniciais 

3,8 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 6,0 

Anos 

Finais 

3,5 3,8 4,0 4,1 4,2 4,5 3,5 3,7 3,9 4,4 4,7 5,5 

Fonte: INEP- Disponível no site  http://ideb.inep.gov.br/resultado/  

Observação: quadro adaptado pela pesquisadora 

 

No que se refere aos dados estatísticos, quanto à qualidade da educação, é possível 

constatar no quadro1    que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB, demonstra 

lacuna na aprendizagem, principalmente dos anos finais do ensino fundamental, ao não 

atingirem as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação.  Constata-se ainda, que desde a 

implantação da Prova Brasil, que gerou o IDEB, as metas pretendidas para a etapa dos anos 

iniciais foram atingidas, obtendo um gradativo aumento de 1,7 até o ano de 2015. Já no que se 

refere aos anos finais, os dados demonstram que desde o ano de 2013 o Brasil não tem atingido 

as metas estabelecidas pelo governo federal. Vale ressaltar que esse índice de 4,2 para 2015 

denota um déficit de 1,2 comparada à meta estabelecida. De acordo com os dados, é possível 

inferir   que os educandos, ao longo do ensino fundamental carreguem dificuldades de um ano 

para outro, promovendo esse lapso no processo de aprendizagem. 

Ao se questionar os motivos deste resultado, a dificuldade em ler e compreender os textos 

apresentados é considerado um dos fatores que contribuem para este panorama educacional.  

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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Ainda  é pertinente ressaltar que o acesso a livros em espaços destinados a leitura, em geral, é 

baixo, somado a um cenário social em que as famílias dos educandos, na maioria, pertencem a 

meios pouco letrados, participando de eventos com pouco eventos de letramento, ou seja, 

participam de práticas  de leitura simples, como: leitura de regras de jogo de brinquedos 

comerciais, mensagem de celulares e outras redes sociais, rótulos de produtos alimentícios, 

sinais de trânsito , propagandas de televisão. Assim, vislumbrando caminhos que pudessem 

contribuir para a diminuição desta lacuna, a pesquisadora busca referência documental de 

políticas de incentivo à leitura, principalmente no que tange à etapa dos anos finais do ensino 

fundamental. 

Para referendar este trabalho foram  estudados a Constituição Federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional- 9394/96; os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa do 1º e 2º ciclos, 3º e 4º ciclos, assim como do Ensino Médio; O Plano 

Nacional de Educação Nacional- PNE (2014/2024);  Base Nacional Comum Curricular de 

Língua Portuguesa, Programas do Livro, Plano Nacional do Livro e Leitura- PNLL. 

  É pertinente ressaltar que embora o ensino da leitura, seja tratado com prioridade pelas 

políticas públicas, fazendo parte do Plano Nacional de Educação- PNE (2014/2024), apresenta 

uma lacuna entre o que é posto nos documentos oficiais e a prática executada em salas de aula 

da Educação Básica. O direito ao ensino de uma educação de qualidade, que   transversa desde 

a Constituição Federal de 1988 até a Base Nacional Comum Curricular- BNCC, não se 

concretiza em sua totalidade. É pertinente afirmar que as ações que correspondem às políticas 

públicas de incentivo à leitura no Brasil ainda são fragmentadas, não atingindo sua totalidade 

 Pode-se afirmar que  as ações de políticas públicas no Brasil permeiam duas vertentes: 

uma  de investimento aos recursos  materiais e outra de investimento aos recursos humanos, 

que  são regulamentadas pelos Programas do Livro, que abarcam o Programa Nacional do Livro 

Didático- PNLD e o Programa Nacional Biblioteca na Escola- PNBE, assim  pelo PNLL  

 Uma das ações de maior importância, para as escolas públicas brasileira, no que tange 

a leitura, é o PNBE, que trata da distribuição de periódicos, dicionários, e livros literários para 

os alunos e de formação para a equipe escolar de toda a rede pública de ensino básico.  O 

referido programa teve início no ano de 1998 e contou com atuação contínua até 2014, ano 

último em que foram distribuídos materiais de leitura para a Educação Básica e Educação de 

Jovens e Adultos. Conforme site do FNDE, acessado em 13 de julho de 2019, no ano de 2014 

foram contempladas escolas da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, bem 

como a Educação de Jovens e Adultos. Ainda neste mesmo ano, o PNBE periódico distribuiu 
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revistas pedagógicas para auxiliar na formação dos professores e gestores da rede pública de 

ensino.  

 Todavia, desde então, as escolas não recebem qualquer tipo de material relacionado ao 

programa, sendo mantido apenas o Programa Nacional do Livro Didático- PNLD, outra ação 

dos Programas do Livro. Logo, é possível que muitas escolas pertencentes às redes federal, 

estadual e municipal não tenham atualizados seus acervos, de forma que possa atender a 

demanda escolar, podendo instalar perdas no ensino e   na qualidade da educação ofertada aos 

educandos da rede pública da educação básica.  

 Nesse passo, cabe ressaltar e alertar que o Plano Nacional de Educação 2014-2024, faz 

plena referência ao fomento e à valorização da leitura, que estão elencadas na Portaria 

Interministerial nº 1.442, de 10 de agosto de 2006, que todavia não está sendo cumprida. 

 

Art. 1º– Fica instituído o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), de duração 

trienal, tendo por finalidade básica assegurar a democratização do acesso ao livro, o 

fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro 

como fator relevante para o incremento da produção intelectual e o desenvolvimento 

da economia nacional. 

   

 Em conjunto a essa portaria, foi instituído o Decreto 7.559 em 1º de setembro de 2011, 

voltado ao livro e à leitura, principalmente, no que se refere à biblioteca e à formação de 

mediadores, por meio do Plano Nacional do Livro e Leitura. Cabe ressaltar, neste momento, 

que o PNLL contou com a contribuição dos Programas do Livro, bem como, de outros projetos 

de leitura.  O PNLL é organizado por meio de ações, projetos e programas de incentivo à leitura 

de instituições das esferas federal, estadual, municipal ou distrital, bem como, empresas 

privadas, ou ainda, de organizações não-governamentais, mediante termo de adesão. 

 Por meio da redação deste programa, é possível observar a necessidade de uma 

organização que é desmembrada em quatro eixos, de forma que o programa seja efetivado em 

sua totalidade. Eixo 1- Democratização de acesso; eixo 2- Fomento à leitura e à formação de 

mediadores; eixo 3- Valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico; 

eixo 4- Desenvolvimento da economia do livro.  

 Logo, ao atentar-se para os eixos propostos no PNLL é perceptível que a política 

proposta destinou investimentos apenas aos insumos materiais, ficando a formação de 

mediadores inerte ao objetivado.  Nesse momento, destaca-se o professor, como sendo um dos 

profissionais afetados pela incompleta atuação do Programa, visto que atua diretamente com a 

formação de leitores.  
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  De acordo com o PNLL é na escola, que deve haver espaços de formação do leitor, por 

meio de professores bem preparados, sendo capazes de exercer a função de mediador, e ainda, 

utilizar estratégias e recursos apropriados para   alcançar o objetivo proposto. O investimento 

em recursos materiais, deveria ser acompanhado pela formação de mediadores, fato esse que 

contribuiria para que os livros não permanecessem imóveis nas prateleiras das salas de leitura 

ou das bibliotecas pública. O material era para ser de acesso a todos indistintamente, visando a 

formação de indivíduos mais críticos, capazes de contribuir para a construção de uma sociedade 

mais justa.  No entanto, o que se nota, em bibliotecas ou salas de leitura, quando presentes nos 

espaços públicos, são livros estagnados, sem movimento, sem vida, à espera que alguém o 

alcance na prateleira.  

 Esta é uma situação comum nos espaços escolares, pois sem a implantação de políticas 

públicas destinadas à formação de mediadores, as práticas exercidas em salas de leitura são 

estanques, superficiais, sem um trabalho de mediação que traga significado real ao investimento 

material. O que se presencia nos espaços de leitura são atividades isoladas, muitas vezes, sem 

significado para o educando, que necessita do apoio do mediador. 

 Portanto, se houvesse um efetivo investimento em recursos humanos, o professor de 

Língua Portuguesa, amparado pela Lei 11.738, de 16 de julho de 2005, poderia receber 

formação para atuar como mediador de leitura, visto que nas maiorias das escolas, é ele a pessoa 

que ocupa esse trabalho. 

 Enfim, diante o exposto, é evidente que ao se tratar de políticas públicas de incentivo à 

leitura, mesmo o   Brasil tendo apresentado um progresso significativo, ainda há muito a se 

melhorar. Desde o ano de 2014, as escolas públicas, principalmente dos anos finais do ensino 

fundamental, não recebem acervo do PNBE.  Em relação à formação de mediadores, o 

panorama é mais preocupante, uma vez que a formação citada no PNLL não tem chegado, na 

sua maioria, até o profissional que atua diretamente com formação de leitores: o professor.   

 Por fim, assim como notamos uma lacuna  no rendimento pedagógico dos alunos 

durante a trajetória do ensino fundamental, ao analisarmos o IDEB, também observamos esse 

mesmo hiato na aplicação das políticas públicas de incentivo à leitura, demonstrando estar 

aquém do necessário, contribuindo, muitas vezes, para que livros fiquem em meio às prateleiras 

sem o   trabalho de mediação. O que se averigua no espaço educacional são leis que se 

encontram adormecidas em gavetas ou armários a caminho da sala de aula pelos mais diversos 

motivos, que não são discutidas ou colocadas em prática em prol do direito de aprendizagem 

do educando. 

 



  

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 
Universidade Federal de São Carlos 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.Disponível em:< 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf.> Acesso em: 22 de novembro de 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. 

Segunda versão revista. Brasília: MEC, 2016. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 18 de 

março de 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 7.559, de 1º de agosto de 2011.  Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7559.htm>. 

Acesso em 13 de julho de 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1º e 2º ciclos do 

Ensino Fundamental: Língua Portuguesa. Brasília/DF: MEC/SEF.1997. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf.> Acesso em: 13/07/2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º ciclos do 

Ensino Fundamental: Língua Portuguesa. Brasília/DF: MEC/SEF.1998. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf.> Acesso em: 01/04/2017. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação 2014-2024. Lei n. 13.005, de 

25 de junho de 2014. Brasília: Edições Câmara, 2014. Disponível 

em:http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-

referencia.pdf >. Acesso em 16 de março de 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Interministerial n.1442, de 10 de agosto de 

2006. Disponível em: , https://www.semesp.org.br/legislacao/migrado2046/>. Acesso em 17 

de março de 2017. 

 

IDEB-Índice de desenvolvimento da educação básica- Resultados e metas. Disponível em: 

<http://ideb.inep.gov.br>. Acesso em: 21/06/2017. 

 

 Caderno do PNLL: edição atualizada e revisada em 2014. Disponível em: < 

https://issuu.com/sbpdf/docs/cadernopnll_2014ab>. Acesso em 13 de julho de 2019. 

 

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
file:///D:/Usuário/Letícia%20Rarek/Desktop/Decreto%20nº%207.559,%20de%201º%20de%20agosto%20de%202011
file:///D:/Usuário/Letícia%20Rarek/Desktop/Decreto%20nº%207.559,%20de%201º%20de%20agosto%20de%202011
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7559.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7559.htm
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
https://www.semesp.org.br/legislacao/migrado2046/
https://www.semesp.org.br/legislacao/migrado2046/
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=10841778
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=10841778
https://issuu.com/sbpdf/docs/cadernopnll_2014ab
https://issuu.com/sbpdf/docs/cadernopnll_2014ab


 

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 
Universidade Federal de São Carlos 

 

A RELAÇÃO ENTRE A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E O PROCESSO 

DE LEITURA E ESCRITA 

William Rossani dos Santos 

 

Alfabetização. Alfabetização Científica. Leitura e Escrita. 

 

Os atuais debates sobre o processo de alfabetização e letramento têm permeado áreas 

da Educação que não exclusivamente tem seu enfoque centrado na apropriação e estruturação 

do código linguístico. No campo do Ensino de Ciência, por exemplo, têm ganhado destaque 

as discussões sobre a alfabetização da língua materna dentro da perspectiva da alfabetização 

científica. 

Tal proposta está atrelada a uma perspectiva de integração curricular pautada no 

ensino transversal e multidisciplinar, como já descrito por diversos documentos da legislação 

educacional.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental de 1997 

salientavam exatamente esta concepção ao destacar que 

Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza 

científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por 

permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e 

escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas também de fazer usos 

das Ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever (BRASIL, 1997, 

p. 62). 

 

Este documento, ao considerar um ensino voltado para uma perspectiva transversal do 

conhecimento, reflete sobre as diversas possibilidades das integrações do conteúdo para 

permitir melhor desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes. Esclarece: 

Se é importante definir os contornos das áreas, é também essencial que estes se 

fundamentem em uma concepção que os integre conceitualmente, e essa integração 

seja efetivada na prática didática. Por exemplo, ao trabalhar conteúdos de Ciências 

Naturais, os alunos buscam informações em suas pesquisas, registram observações, 

anotam e quantificam dados. Portanto, utilizam-se de conhecimentos relacionados à 

área de Língua Portuguesa, à de Matemática, além de outras, dependendo do estudo 

em questão. O professor, considerando a multiplicidade de conhecimentos em jogo 

nas diferentes situações, pode tomar decisões a respeito de suas intervenções e da 

maneira como tratará os temas, de forma a propiciar aos alunos uma abordagem 

mais significativa e contextualizada (BRASIL, 1997, p. 44). 

  

Brandi e Gurgel (2002), ao propor a articulação do ensino de ciência com o processo 

de leitura e escrita assinalam que a iniciação dos alunos em um ambiente científico facilitaria 

a apropriação da língua escrita, uma vez que a apresentação de conceitos e procedimentos 
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científicos estaria contribuindo para o desenvolvimento concomitante 

da aprendizagem da língua portuguesa. 

O conceito nacional de science literacy que, para o Brasil tem sua tradução como 

“alfabetização científica”, incorpora o sentido amplo deste termo ligado à função social da 

aquisição do conhecimento e da linguagem (SASSERON & CARVALHO, 2008; 

VIECHENESKI et al., 2015; SUISSO & GALIETA, 2015; BRITO & FIREMAN, 2016). 

Neste sentido, os pesquisadores para descreverem os parâmetros centrais de tal perspectiva 

tendem a adotar a concepção que se assemelhe a definição de alfabetização entendida por 

Freire (1988) e Soares (2004). 

Freire (1988, p. 12) entende o conceito de alfabetização como compreensão crítica do ato 

de ler não apenas a palavra, mas também, e essencialmente, o mundo. Segundo o autor, “a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente”. Nesta perspectiva, o processo da alfabetização está para além da mera 

memorização mecânica da descrição do objeto, pois esse tipo de memorização “não se 

constitui em conhecimento do objeto” (FREIRE, 1988, p. 17).  

Freire (1996, p. 32) ainda ressalta que “conhecer implica estabelecer relações entre texto e 

contexto, palavra e mundo — processo dialógico no qual a curiosidade ingênua vai sendo 

superada rumo à curiosidade epistemológica, “crítica, insatisfeita, indócil”. Só nesse sentido 

podemos entender o processo de alfabetização como indissociável das relações com a 

realidade que estão para além dos conhecimentos livrescos produzidos pela humanidade. 

 Soares (1985), ao esclarecer as definições sobre o processo de alfabetização, esclarece 

que a especificidade deste processo é o de apropriação do alfabeto ou da compreensão dos 

significados expressos no código linguístico. Mas igualmente enfatiza que o processo de 

desenvolvimento da língua não se esgota na aprendizagem da leitura e da escrita, pelo 

contrário, se estende por toda a vida.  

É a partir desta segunda característica do processo de alfabetização que podemos pensar 

no procedimento de alfabetização científica enquanto um suporte abrangente e qualitativo de 

desenvolvimento. Em outras palavras, a alfabetização científica, englobando o conceito de 

letramento científico, passa a significar um referencial político que tenha em vista as 

demandas pelo conhecimento científico na sobrevivência cotidiana e na transformação 

sociocultural da sociedade. 

 Essas definições teóricas do Ensino de Ciências que atualmente se alinham com as 

propostas do letramento, reiteram a complexidade da atividade de ler não apenas enquanto 
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uma decodificação do código linguístico, mas enquanto inserção crítica 

do indivíduo em sua realidade. 

 Lorenzetti e Delizoicov (2001) nos orientam na perspectiva de entender a 

alfabetização científica como um componente central na aquisição da língua materna. Isso 

porque a inserção na cultura científica demandaria que os indivíduos fizessem o uso dos mais 

variados materiais didáticos necessários para a comunicação entre pares, como os artigos 

científicos, periódicos, e livros de variadas temáticas. Esclarecem: 

Dentre outras atividades possíveis de serem desenvolvidas destacamos as seguintes: 

o uso sistemático da literatura infantil, da música, do teatro e de vídeos educativos, 

reforçando a necessidade de que o professor pode, através de escolha apropriada, ir 

trabalhando os significados da conceituação científica veiculada pelos discursos 

contidos nestes meios de comunicação; explorar didaticamente artigos e demais 

seções da revista Ciência hoje das Crianças, articulando-os com aulas práticas; 

visitas a museus; zoológicos, industrias, estações de tratamento de águas e demais 

órgãos públicos; organização e participação em saídas a campo e feiras de Ciências; 

uso do computador da Internet no ambiente escolar (LORENZETTI E 

DELIZOICOV, 2001, p. 53). 

 

Outros estudos também evidenciam a importância dos registros escritos como 

alternativa para crianças menores desenvolverem habilidades científicas (PIZARRO; 

JUNIOR, 2015) 

Os pesquisadores Suisso e Galieta (2015) salientam que o papel da escrita, como 

instrumento e estruturante social, é extremamente relevante para o contexto social da 

construção do conhecimento científico, pois sem o texto uma pessoa que não sabe ler ou 

escrever ficaria limitada na aprendizagem sobre Ciências. Para os autores,  

[...] o sujeito do conhecimento (pesquisador/cientista escreve para si (notas de 

laboratório ou de campo, diários, ideias, lembretes, registros pessoais etc.), escreve 

para apreender o pensamento e, ao mesmo tempo, elaborá-lo. Além disso, o sujeito 

escreve para o outro (ensaios, artigos científicos, relatórios etc.), pois na produção 

do conhecimento científico, também, implica sua comunicação e debate pelos 

coletivos de pensamento. Nessa perspectiva, na atividade de pesquisar, escrever é 

parte integrante e essas são tarefas interdependentes no fazer ciência (BARRAS, 

1979, p. 6 apud. SUISSA; GALIETA, 2015). 

 

Há estudos já sendo produzidos no sentido de mostrar que “as novas alfabetizações 

demandadas no século XXI ultrapassam as habilidades propostas para alfabetização 

tradicional (ler, contar e escrever), pois a exigência atual é marcada pela formação científica 

como forma de inserção na sociedade do conhecimento” (DEMO, 2010 apud. BRITO; 

FIREMAN, 2016, p. 126). 

 Do mesmo modo, trata-se também de uma contribuição da alfabetização científica à 

democratização do conhecimento e da terminologia científica aos estudantes de classes 

populares das escolas públicas brasileiras. Soares (1985) ressalta o favorecimento das práticas 
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linguísticas pelas crianças das classes privilegiadas, cujo acesso à 

linguagem padrão culta em seu ambiente familiar e cultural facilita o processo de 

alfabetização. A alfabetização científica apresenta-se, neste âmbito, como uma das 

potencialidades de contato e assimilação do conhecimento de uma forma geral, e da natureza 

científica, de forma específica, pelos estudantes de classe popular que, muitas vezes, são 

privados destes saberes em razão de diversos condicionantes sócio-culturais. 

 Isso impulsionaria o processo de alfabetização para além da mera apropriação do 

alfabeto, mas para uma compreensão abrangente da “alfabetização como forma de 

pensamento, processo de construção do saber e meio de conquista de poder político” 

(SOARES, 1985, p. 23). 

Nos referimos aqui a uma ação que como Freire (1988) explicita exige não só a leitura 

da palavra, mas a conscientização crítica e compreensível do mundo. 

A alfabetização é uma ação de intervenção política e um processo de construção do 

entendimento sobre o assunto. Trata-se de um processo multidimensional que 

envolve questões cognitivas, lingüísticas, afetivas e sócio-culturais, com cujo 

desenvolvimento se pretende instrumentalizar o sujeito a fazer uma leitura mais 

objetiva do mundo, reescrevendo-o sob sua ótica e ampliando sua condição de 

agente transformador (Grupo de Alfabetização, 1991, p. 6). 

A sugestão é fazer da língua escrita um meio para obtenção de uma compreensão 

global da realidade, e não apenas um instrumento de orientação no mundo por demandas 

sociais e econômicas.  

 Tem-se verificado que os estudos no campo da educação centrado na educação 

científica têm repensado tais questões na tentativa de conceber a integração dos componentes 

curriculares, o que permite que os alunos possam ter melhor aproveitamento tanto a nível 

epistemológico quanto prático — no que tange às técnicas e habilidades necessárias na 

escolarização, como a aquisição da linguagem escrita (ARNONI, 1992; GUIDO, 1996 apud. 

BRANDI; GURGEL, 2002). 

 Os próprios indicadores de alfabetização científica que avaliam o desenvolvimento das 

habilidades e competências de aprendizagens dos estudantes podem se constituir como um 

instrumento de planejamento e avaliação processual das aptidões requeridas pelo alunado na 

aquisição da linguagem oral e escrita.  

Pizarro e Junior (2015) destacam que os indicadores de alfabetização científica dão 

visibilidade ao desenvolvimento dos alunos nas atividades propostas pelo professor, o que 

permite o aprimoramento da prática docente a partir dos resultados dos alunos.   

Entre essas habilidades desenvolvidas pela alfabetização científica, podem ser 

destacadas: habilidades de percepção; habilidades instrumentais; habilidades de pensamento; 
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habilidades de construção conceitual; habilidades de construção 

metodológica; habilidades de construção social do conhecimento; e habilidades 

metacognitivas (BAYARDO, 2003 apud. PIZARRO; JUNIOR, 2015, p. 213). 

No entanto, como mostradas por Pizarro e Junior (2015), tais habilidades só são 

desenvolvidas segundo os objetivos das atividades propostas pelo professor, que irá promover 

o desenvolvimento intencional dos estudantes. 

Viecheneski (et al., 2015), a partir de análises de trabalhos que discutem a 

alfabetização científica  nos anos iniciais do ensino fundamental, verificaram que grande parte 

das propostas da educação científica indicam estratégias e o uso de recursos didáticos que 

poderiam se voltar para o ensino da Língua Portuguesa simultaneamente. Os autores destacam 

o uso de histórias em quadrinho, a utilização de textos de divulgação científica, o emprego de 

narrativas, roda de leituras de livros de literatura, entre outros.  

 Isso indica haver uma grande gama de possibilidades que permita que a educação 

científica possa se vincular aos procedimentos de aquisição do código escrito e o fomento da 

leitura. 

 Essas estratégias, além de contribuir para o desenvolvimento crítico da realidade dos 

estudantes — foco central da abordagem da alfabetização científica — possibilita a evolução 

das habilidades de leitura e escrita que muitas vezes são ignoradas em outras disciplinas.  

 Em outras palavras, referimo-nos a um trabalho integrado que reconhece a demanda 

funcional da linguagem escrita, mas transcende para uma dimensão de reflexão e 

conscientização da realidade dos estudantes de forma globalizante. 

 Cumpre ressaltar que a alfabetização da linguagem é substancial à alfabetização 

científica, precisamente porque é mediante o registro que o conhecimento científico pode ser 

disseminado e desenvolvido em toda a sua extensão.   

 Em síntese, concluí-se que a alfabetização científica articulada ao processo de 

aprendizagem da língua portuguesa, antes de ser um desafio para o professor, pode se 

constituir em um forte referencial facilitador da aquisição do código linguístico. Tal proposta, 

no entanto, depende dos fins pedagógicos e da intencionalidade transdisciplinar do professor 

em propor um tipo de ensino que integre transversalmente todos os campos do saber. 
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Concepções do PNAIC para a Educação Infantil: uma reflexão a 

partir da experiência de formação de professores para as práticas de alfabetização e 

letramento 

Vanessa Aparecida Marchi Yamaguti 

 

Educação Infantil. Alfabetização. Letramento. 

 

Este trabalho teve por objetivo fazer uma breve síntese da experiência vivenciada 

como formadora de professoras da Educação Infantil para o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa no munícipio de Itirapina/SP, no ano de 2018.  

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC é uma parceria das 

esferas Federal, Estadual e Municipal com objetivo de assegurar que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, conforme 

meta estabelecida pelo Ministério da Educação - MEC.  

A UFSCar em seu Departamento de Letras trabalha junto ao PNAIC com a finalidade 

de garantir o compromisso do programa entre municípios que compõe o interior do estado de 

São Paulo e parte de sua região metropolitana1. 

O PNAIC, do qual fiz parte como Formadora Local (Orientadora de Estudo), 

representando o município de Itirapina, possui uma ação metodológica em rede, cuja 

formação continuada de professores ocorre em três esferas formativas: os formadores, os 

orientadores de estudo e os professores alfabetizadores.  

Inicialmente, os Formadores, que atuam no âmbito nuclear do PNAIC, por meio da 

UFSCar, estabelecem o diálogo constante e frequente com a coordenação do grupo e com os 

Orientadores de Estudo; cada um dos Professores Formadores é responsável por uma turma 

de Orientadores de Estudo. 

Já os Orientadores de Estudo, são responsáveis por assegurar o sucesso do 

desenvolvimento das ações do PNAIC junto aos Professores Alfabetizadores, para quem os 

conteúdos serão direcionados nos municípios. Cada município conta com pelo menos um 

Coordenador Local, que tem por objetivo de assegurar a qualidade das proposições junto aos 

Orientadores de Estudos;  

Por sua vez há a formação, por intervenção dos Orientadores de Estudo, dos 

Professores Alfabetizadores, que são o alvo da formação e o objetivo final dessa composição 

 
1 Disponível em http://www.pnaic.ufscar.br/sobre. Acesso em 20/07/2019. 
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em rede, por estarem em contato direto e mais próximo com as crianças 

pela atuação em sala de aula nos períodos que compreendem os Anos Iniciais - do 1º ao 3º 

anos do Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, é importante observar, que até 2016 a formação era exclusiva para os 

professores alfabetizadores do Ensino Fundamental e, a partir de 2017, essa formação passou 

a englobar também os professores da Educação Infantil, procurando enfatizar os processos de 

alfabetização e letramento de acordo com as especificidades da criança de 4 e 5 anos.  

A rede Municipal de Itirapina é composta por 40 professores de Educação Infantil, 

sendo que desses, quatro trabalham também no Ensino Fundamental como alfabetizadores. O 

PNAIC foi apresentado a eles como um incentivo a profissão e um resgate da Educação 

Infantil. 

O curso iniciou com a exposição do Programa Nacional de Alfabetização na Idade 

Certa. Em seguida o levantamento das expectativas dos professores em relação ao PNAIC na 

Educação Infantil. 

Os itens mais relevantes foram: 

• Como fazer a progressão da Educação Infantil para o Ensino Fundamental; 

• Como, na concepção dos professores, o aluno precisa chegar ao primeiro ano 

do Ensino Fundamental, letrado ou alfabetizado? 

Após esse levantamento conversamos sobre a Educação Infantil, se os professores já 

ouviram falar sobre: 

• O Referencial Curricular Nacional Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 

1998); 

• As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI 

(BRASIL, 2010) 

• A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018); 

• Os direitos de aprendizagem na Educação Infantil propostos pela recém 

implementada BNCC; 

• As diferenças e semelhanças entre esses documentos oficiais?; 

• Qual a concepção dos professores em relação à Educação Infantil, infância e 

criança? 

Assim, em uma roda de conversa pudemos rever conceitos e aprimorar nossos 

conhecimentos. A partir da formação, os professores puderam compreender o processo 
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histórico de conquistas de direitos, aprendizagem e metas para a 

Educação Infantil, que iniciaram com o RCNEI, e culminaram na BNCC. 

Em 1998 foi produzido o Referencial Curricular Nacional, que foi o primeiro 

documento com orientações sobre conteúdos e objetivos para a Educação Infantil, porém, o 

foco não era a criança nem a formação da sua identidade. 

Já em 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, colocam a 

criança como foco central da aprendizagem reforçando a importância da criança ter acesso ao 

conhecimento cultural e cientifico considerando os princípios éticos, políticos e estéticos que 

servirão para nortear o desenvolvimento do conhecimento nas escolas infantis. 

E em 2017 chega a Base Nacional Comum Curricular, que normatiza a educação no 

território nacional, trazendo Direitos de Aprendizagem que serão norteadores dos currículos e 

ressalvando a importância das Diretrizes, acrescenta a indissociabilidade entre cuidar e 

educar. Os direitos de Aprendizagem são seis vertentes: Conviver, Brincar, Participar, 

Explorar, Expressar e Conhecer-se. Esses Direitos de Aprendizagem são contemplados pela 

proposta dos Campos de Experiência para a Educação Infantil. 

Através do estudo dos cadernos do PNAIC, compreendemos que a Educação Infantil é 

uma construção diária, onde várias teorias são entrecruzadas, e nossos saberes postos em 

questionamento, para que assim possamos formular novas hipóteses. 

Segundo Ligia Cadermartori (BRASIL, 2016 a), “A criança é..., sente..., reage...” não 

podemos nivelar individualidades, pois quando fazemos isso generalizamos e não 

observamos. Segundo a autora, quando generalizamos, apenas presumimos, e quando 

presumimos, observamos pouco. Se observamos pouco, não aprendemos. Se não aprendemos, 

o que podermos ensinar? 

A reflexão dá sentido à importância da formação continuada, pois através dela o 

professor constrói saberes e conhecimentos, possibilitando a construção e a reconstrução do 

saber fazer. 

O professor da Educação Infantil deve ter em mente que a criança por menor que seja 

já traz sua cultura, ou seja, aquilo que a família e a sociedade compartilham com a criança. 

Assim, o professor tem que ter a formação cultural para não desprezar o conhecimento da 

criança e introduzir novos. Ele deve fazer a interação entre o Cuidar e o Educar de acordo 

com cada faixa etária.  

Também foi discutido durante o estudo do livro um “Ser docente na Educação Infantil: 

entre o ensinar e o aprender” (BRASIL, 2016 b), onde analisamos que a criança precisa 

experivivenciar para poder aprender, um dos exemplos dados foi que: Para a criança aprender 
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a usar a tesoura, ela precisa antes saber amassar, rasgar, picotar, cortar 

com os dedos, pinçar, movimentar os dedos de acordo com o movimento da tesoura e 

somente após todas essas etapas utilizar a tesoura. 

Vimos também a importância do professor resgatar as brincadeiras antigas, poios isso 

envolve a responsabilidade de realizar a mediação entre os tempos, articulada pela 

intencionalidade de não anular, nas crianças, suas possibilidades de aprenderem o 

extraordinário que vale a pena ser vivido, de não colocar obstáculos aos seus graduais 

processos de aprender a começar, a partir do que já foi começado. 

Outra parte marcante foi a explicação sobre a experiência estética como experiência 

lúdica com o mundo. Segundo as discussões introduzidas pelo PNAIC,  

 
a complexidade da docência com bebês e demais crianças está em lidar menos com a 

informação ou o aspecto das coisas e do mundo e mais com a experiência das coisas 

no mundo. Ou seja, não é somente ter informações ou falar sobre o mundo, mas 

também estar disponível para vivê-lo e saboreá-lo aqui e agora. (...) Os primeiros 

encontros do corpo sensível com o mundo, suas cores e luminosidades, seus sons e 

odores, suas texturas e sabores vão compondo em nós saberes que nos colocam no 

mundo, pois são por nós incorporados como significados. Pela sensibilidade do 

corpo, a experiência vital do e com o mundo se faz em nós a cada instante, em 

presença, e essa experiência denominamos, desde os gregos antigos, de estética ou 

est ésica. (BRASIL, 2016 b, p. 21/22) 

 

Através do estudo do livro três: Linguagem oral e linguagem escrita na Educação 

Infantil: práticas e interações (BRASIL, 2016 c), ficou claro que o bebê mesmo antes do seu 

nascimento já tem contato com a linguagem oral dentro da barriga da mãe, e que a criança 

mesmo antes de aprender a escrever e a ler, já sabe manusear um tablet, celular. Isso acontece 

devido as diferentes manifestações da linguagem, que podem ser corporal, oral, gestual, 

visual, escrita, digital, artística e a criança por meio de sua existência e na interação com o 

mundo vivencia e assimila. 

Assim, no decorrer dos estudos sobre a linguagem oral, a linguagem escrita, cultura 

escrita, alfabetização, letramento e oralidade foi possível que o grupo compreendesse que 

alfabetização é o processo de associação entre grafemas e fonemas, outros símbolos/sinais de 

pontuação, espaçamento entre palavras, enquanto letramento é o uso social da leitura e da 

escrita, ou seja, vivemos num mundo letrado. Como afirma Soares (2004) embora sejam 

processos distintos e específicos, são indissociáveis, pois um bom leitor e escritor não deve 

somente saber decifrar e decodificar a língua escrita, mas deve se apropriar da mesma de 

forma utiliza-la no contexto social no qual está inserido.  
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Os estudos sobre o letramento nos levaram a perceber que o 

modo como as pessoas usam a leitura e a escrita também varia de acordo com a época, o lugar 

e os grupos sociais, de maneira que isso influenciará na  prática pedagógica com crianças 

pequenas.  

A partir da formação também discutimos sobre conceitos como a leitura intensiva, que 

se caracteriza pelo ato de ler, várias vezes, o mesmo texto, e a leitura extensiva, que por sua 

vez, caracteriza-se pelo ato de ler um número amplo de textos, de modo rápido, pouco 

profundo e, muitas vezes, ávido.  

A leitura extensiva, que caracteriza um leitor fluente, passou caracterizar um modelo 

de leitor valorizado socialmente. A leitura silenciosa é frequentemente associada a esse modo 

de ler, e o “bom” leitor seria aquele que lê sem balbuciar, sem oralizar. Além de 

intrinsecamente relacionada ao letramento, a cultura escrita não pode ser vista de modo 

dissociado da oralidade, o uso da argumentação oral na interação entre adultos e crianças, 

desde a mais tenra idade, é um fator decisivo para o desenvolvimento de habilidades da leitura 

e da escrita e mesmo para o sucesso escolar.  

Argumentar, mesmo em interlocuções orais, demanda o uso do pensamento abstrato, 

de modo semelhante ao que ocorre em situações mediadas pelo escrito. O uso de argumentos, 

negociação, diálogo e construção coletiva das decisões é um fator fundamental de 

aproximação dos sujeitos da cultura escrita. 

O estudo do PNAIC na Educação Infantil permitiu concluir que é preciso lembrar que 

a escrita é apenas uma das linguagens com as quais a criança se relaciona, ao lado dela, estão 

tantas outras formar de se expressar, como, a oralidade, a música, a dança, o desenho, a 

expressão corporal, entre outras. É interessante, portanto, que a linguagem escrita seja 

trabalhada nas creches e pré-escolas de modo significativo para as crianças, exercendo 

funções sociais relevantes para elas, e de maneira indissociada das formas de expressão e 

comunicação que compõe e recompõe o mundo social no qual as crianças estão inseridas, 

proporcionando que elas possam apreendê-lo, produzi-lo, reproduzi-lo e torná-lo vivível para 

o outro.  

A formação do PNAIC traz a reflexão de que a escola tem um papel social e um 

compromisso fundamental na aproximação das crianças da linguagem escrita, seja por meio 

de livros, gibis, revistas e outros tantos gêneros em seus contextos, sem perder de vista os 

eixos que orientam as propostas pedagógicas da Educação Infantil: as interações e a 

brincadeira.  



  

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 
Universidade Federal de São Carlos 

É no contexto das interações nos espaços lúdicos das 

brincadeiras, dos jogos de linguagem, das cantigas e dos poemas, das histórias e dos relatos 

que as culturas do escrito são vividas pelas crianças. Também é necessário lembrar que o 

objetivo da Educação Infantil não é propriamente a alfabetização. Embora crianças da pré-

escola possam se alfabetizar a partir das interações e da brincadeira com a linguagem escrita, 

não cabe à pré-escola ter a alfabetização da turma como proposta. Na Educação Infantil, 

muito mais importante do que, por exemplo, ensinar as letras do alfabeto é familiarizar as 

crianças, desde bebês, com práticas sociais em que a leitura e a escrita estejam presentes 

exercendo funções diversas nas interações sociais; dando-lhes oportunidade de perceberem a 

linguagem escrita em seus diferentes usos e aportes, por meio de práticas contextualizadas. 

Essa clareza do papel da alfabetização e do letramento na Educação Infantil proporcionou ao 

grupo de educadores do município que estes explorassem, por meio de estudos e intervenções, 

o máximo possível as diversas manifestações e possibilidades de aproximação das crianças da 

cultura escrita e até mesmo o trabalho sistemático com a expressão e a argumentação orais, 

pelo seu poder de contribuir com esse processo de ampliação da participação das crianças na 

cultura escrita, entrando em conformidade com as propostas normativas instituídas pela Base 

Nacional Comum Curricular.  
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A musicalidade e o ritmo em língua portuguesa como subsídios às práticas de 

alfabetização-letramento 

Tiscianne Cavalcante de Alencar 

 

Alfabetização. Letramento. Musicalização. 

 

Apresenta-se, neste trabalho, o resultado parcial de pesquisas voltadas às possibilidades 

de uso, para a alfabetização, da musicalidade e do ritmo em língua portuguesa. Trata-se de uma 

pesquisa de cunho bibliográfico, pois se relaciona à conclusão do curso de pós-graduação em 

Alfabetização e Letramento. 

Ao fundamentarmos nossas pesquisas nas contribuições da teoria vigotskiana, 

entendemos que há uma intrínseca relação entre a arte e o desenvolvimento humano – e, nesse 

último, inclui-se a alfabetização-letramento1 como “a apropriação de técnicas que promovam a 

alfabetização, o convívio e o hábito de utilização da leitura e da escrita” (CURY-SOBREIRA, 

2017, p. 32).   

Nesse sentido, conforme as palavras de Barroco e Superti (2014, p. 25, grifo nosso),  

 

 

É por meio da atividade humana que os homens se apropriam das funções já 

constituídas pela humanidade e as tornam suas. Destacamos, com isso, que se 

o plano biológico se apresenta como condição inicial para o indivíduo nascer 

no mundo; é somente pelo plano cultural que ele adquire as aptidões para 

viver nesse mundo plenamente como humanizado e que forma os órgãos 

sociais de sentido.  

 

 

 

De acordo com Benedetti e  Kerr (2009),  para Vigotski, o aspecto central da gênese e 

desenvolvimento do psiquismo é a capacidade humana de se apropriar da bagagem 

sociocultural acumulada historicamente – com todas as suas características específicas, tais 

como a linguagem, os diferentes tipos de memória, o pensamento conceitual e o abstrato, o 

pensamento lógico e o classificatório. Assim, o psiquismo deixa de ser entendido como inato 

para ser constituído no decorrer do processo histórico-social. 

 
1 Optou-se, neste trabalho, por utilizar os termos “alfabetização” e “letramento” unidos por hífen, já que, 

conforme Soares (2003) afirma, há a possibilidade de o indivíduo ser alfabetizado, mas não letrado. Assim, 

confirmamos nossa orientação teórica de que as práticas de alfabetização não devem prescindir do trabalho com 

o letramento. 
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Nesse sentido, as mesmas pesquisadoras supracitadas (2009), amparadas em Vigotsky, 

alertam que para o desenvolvimento humano, a aprendizagem tem um papel fundamental. 

Portanto, alertam para a qualidade das situações intencionais e sistematizadas que promovem a 

aprendizagem, tendo em vista garantir o desenvolvimento das potencialidades da criança. 

 Quanto à interface entre a padronização da língua escrita (com seus aspectos 

fundamentais, tais como ritmo, acento, entoação) e a musicalidade, é importante perceber que 

há vários estudos, especialmente voltados à ciência linguística, que tratam dessas relações. Um 

deles é citado por Massini (1991, p. 03) em menção a Lehiste (1990): “uma outra possibilidade 

de trabalho instrumental com a duração pode ser acionada quando se acredita que a estrutura 

supra-segmental de uma língua encontra-se cristalizada na estrutura métrica da sua poesia 

tradicional”.  

Estudos de Parizzi (2006) apontam que as crianças entre 3 e 5 anos de idade já são 

capazes de cantar com maior precisão, acompanham e reproduzem os ritmos mais simples, 

compõem canções simples e pequenas bem como identificam e discriminam características 

sonoras como alturas, timbres, intensidades e durações. Também são capazes de imitar e 

reproduzir as canções de sua cultura e nelas produzem inovações criadas a partir dos fragmentos 

dessas canções (PARIZZI, 2006). 

A música está enraizada no cotidiano social; o que antes era usado com entretenimento 

e elemento de socialização, aos poucos foi tomando outros espaços assumindo um papel bem 

maior e mais abrangente, dentre eles o seu uso na educação como elemento auxiliador no 

processo de alfabetização e letramento. Para Soares (1998), alfabetização e letramento são duas 

ações distintas porém inseparáveis, em que o ideal seria ensinar as crianças a ler e a escrever 

no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, promovendo no indivíduo, ao mesmo 

tempo, o letramento e a leitura.  

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o processo de alfabetização utiliza de 

diferentes textos que circulam socialmente, promovendo assim a prática do letramento. 

Letramento e alfabetização devem caminhar juntos e, nesse percurso, a música pode tornar-se 

uma grande aliada ao ensino. Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, 

ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, 

alfabetizado e letrado (SOARES, 1998). 

Considerando a alfabetização como a prática da leitura e da escrita, é possível se valer 

das letras, das palavras, das frases, dos estudos de grafemas e dos fonemas, bem como do seu 

conhecimento e memorização, o que se torna umas das principais bases para a comunicação do 
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ser humano. O letramento, então, promove a valorização da cultura escrita a partir de elementos 

da leitura e da escrita que estão presentes na vida do indivíduo e na prática social. Nesse 

contexto, a música (como gênero textual), pode contribuir para o processo de alfabetização e 

letramento por despertar na criança a curiosidade e o interesse pelo conhecimento. 

As experiências informais de aprendizagem trazem um grau afetividade e motivação 

superior às experiências formais, considerando que seus conteúdos estão muito próximos dos 

interesses da criança, por se aproximarem de suas vivências e necessidades cotidianas e os 

mediadores dessa situação informal de aprendizagem são próximos e ligados à criança. Assim 

são também as práticas musicais cotidianas, lembrando ainda que a música, por natureza, se 

tornou uma prática humana também carregada de afeto. Porém, Benetti e Kerr (2009) apontam 

que se as atividades educativas em leitura e escrita que promovem a alfabetização e o letramento 

tendo a música como elemento condutor são interessantes e motivadoras, por outro, elas podem 

deixar de promover o desenvolvimento psicointelectual e de promover novos e desafiadores 

conhecimentos que impulsionar de fato, o desenvolvimento da criança. 

Assim, Benetti e Kerr (2009, p.86), apoiando-se nos estudos de Vigotski, alertam que 

 

 
[...] são as situações formais de ensino-aprendizagem, deliberadas e 

intencionais, aquelas que oferecem maiores possibilidades de 

desenvolvimento e crescimento para todos os envolvidos (alunos e 

professores). Daí a importância da disciplina Educação Musical inserida no 

currículo escolar: como espaço intencionalmente organizado para se descobrir 

e praticar todas possibilidades educativas, desenvolvimentais, salutares e 

integradoras da música. 

 

Entretanto, é nos trabalhos que trazem a análise de textos verbais e escritos, produzidos 

por alfabetizandos, que encontramos teorizações mais acuradas quanto às hipóteses e relações 

que o sujeito elabora a partir da relação entre os “órgãos sociais de sentido” (BARROCO; 

SUPERTI, 2014, p. 5) e as convenções que estabelecem a escrita das línguas naturais.   

 

 

Quando escreve cazarão (casaram), o fato de ele [o alfabetizando] escrever 

ão em vez de am revela que sabe que em português se escrevem palavras 

terminadas em am cuja pronúncia é ão; então, passa a achar que ão também 

pode representar am, pois são valores relacionados no sistema. Só que ele 

ainda não aprendeu que esse relacionamento opera apenas num sentido (am 

para sílabas átonas e ão para sílabas tônicas) e não em ambos, daí seu modo 

de escrever. (CAGLIARI, p. 120) 

 

 

Acerca de tal aspecto, pode-se afirmar que:  
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Essas regras são tiradas dos usos ortográficos que o próprio sistema de escrita 

tem, ou de realidades fonéticas, num esforço da criança para aplicar uma 

relação entre letra e som, que nem é unívoca nem previsível, mas que 

também não é aleatória. Esse conjunto de possibilidades de uso se 

circunscreve aos usos da língua e aos fatos da produção da fala. (CAGLIARI, 

p. 120, grifo nosso) 

 

 

Em vista disso, o emprego de estratégias mediacionais que se utilizam de aspectos da 

arte não como mero mote de aprendizagem, mas como fundamento para o entendimento de 

importantes aspectos da relação entre som e letra – ou seja, de problemas eminentemente 

linguísticos, tais como som, altura, ritmo e contraste –, pode ser entendida como uma maneira 

profícua para promover o desenvolvimento do alfabetizando. 

Moraes e Pinheiro (2012) lembram também que letras de canções podem revelar traços 

da evolução da língua. Porém, os sons que constituem a música podem contribuir para o 

desenvolvimento dos sentidos, da memória, da psicomotricidade, da noção de tempo e espaço, 

da expressão corporal, oral e gráfica, bem como da integração entre todas essas noções, 

contribuindo para o desenvolvimento integral da criança.  
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Direitos de Aprendizagem do PNAIC: componentes para a prática de alfabetizadores 

Tatiana Andrade Fernandes de Lucca 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Aprendizagem. Formação docente. 

Introdução 

Esse trabalho tem como objetivos discutir a importância do PNAIC para a formação 

docente, apresentar dados sobre a relevância do programa para a prática de alfabetizadores e a 

importância dos direitos de aprendizagem para a organização do processo de ensino no âmbito 

da alfabetização. O PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) foi organizado 

e oferecido pelo Governo Federal, em parceria com os estados e municípios, e teve como 

objetivos garantir que todas as crianças estivessem alfabetizadas ao final do 3º ano do ensino 

fundamental e também contribuir para a formação docente dos alfabetizadores. O PNAIC, 

portanto, consiste em uma política pública educacional com um objetivo preciso, a 

alfabetização na idade certa e, ainda que o programa tenha outras pretensões e medidas, infere-

se que esta é sua principal meta. Assim, é possível situar o PNAIC dentre as ações articuladas 

do Governo Federal frente às tentativas de encadear reflexões e ações diante de um problema 

substancial do país, que são os resultados pouco profícuos na área da alfabetização.   

Como exemplo desses referidos problemas na área da alfabetização, têm-se os 

resultados demonstrados em avaliações de larga escala, como por exemplo, a Avaliação 

Nacional de Alfabetização (ANA) edição 2016, realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 2017), que demonstrou 34% dos avaliados 

tiveram um resultado insuficiente na área da escrita. Pode-se considerar que é um percentual 

considerável de alunos que chegam ao 3º do ensino fundamental sem dominar as habilidades 

básicas de produção escrita. 

Em relação ao PNAIC, convém explicitar algumas ações do programa, considerando o 

recorte realizado por essa pesquisa, ou seja, o ano de 2013, quando o foco foi a área de Língua 

Portuguesa.  O PNAIC ofereceu um curso, em 2013, para os professores que trabalhavam com 

o ciclo da alfabetização, isso é, turmas de 1º ao 3º ano, cujo foco foi a área de linguagem no 

âmbito da alfabetização, com uma carga horária de 120 horas, sendo 80 horas de encontros 

presenciais. Para esse curso presencial foram disponibilizados cadernos de formação, que 

abordavam diferentes temas, como por exemplo, concepções de alfabetização, currículo na 
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alfabetização, interdisciplinaridade, o sistema de escrita alfabética (SEA), gêneros textuais, 

projetos e sequencias didáticas na alfabetização e avaliação.  

 Os responsáveis por ministrar o curso para esses professores alfabetizadores eram os 

denominados orientadores de estudo, que eram, na realidade, professores pertencentes ao 

quadro da rede ensino e que, como pré-requisito, haviam sido tutores na formação Pró-

Letramento. Caso não houvesse profissionais com essa formação, havia outros critérios para a 

seleção, tais como: ser efetivo da rede ensino; ser formado em Pedagogia ou Licenciatura e 

atuar a no mínimo três anos no Ensino Fundamental ou ter experiência na formação de 

professores. A formação dos orientadores de estudo foi realizada por meio de parcerias com 

universidades públicas, federais e/ou estaduais, que receberam recursos do Ministério da 

Educação e Cultura para este fim. 

Metodologia e instrumentos 

Evidenciando os objetivos e formas de organização do PNAIC, apresenta-se o estudo 

feito a partir desse processo formativo. Foi realizada uma pesquisa qualitativa com dez 

professoras que participaram do curso oferecido pelo programa em 2013. A pesquisa tinha 

como objetivo investigar quais eram as contribuições e mudanças que o PNAIC proporcionou 

para a prática docente das participantes. Logo, o instrumento utilizado foi a entrevista 

semiestruturada, com oito questões que abordavam: a relevância do curso e modificação das 

práticas; as limitações da formação; a concepção de ludicidade das professoras e avaliação de 

recursos lúdicos no período da alfabetização. Nesse trabalho serão apresentados apenas os 

dados sobre as contribuições do curso e as modificações das práticas percebidas pelos 

participantes.  

 Sobre as entrevistadas, todas são do sexo feminino e lecionam no Ensino Fundamental 

I e, atualmente, não necessariamente nos anos do ciclo de alfabetização. As idades das 

professoras variam entre 31 e 51 anos. Sobre o tempo de magistério das participantes, observa-

se que a maioria possui uma ampla experiência como professora da educação básica, sendo que 

o tempo varia entre 6 e 30 anos. Já sobre o tempo em que esses professores trabalham 

diretamente com o período da alfabetização, isto é, os primeiros anos do ensino fundamental, 

pode-se observar a longa experiência das participantes nesse processo sendo que algumas 

trabalham diretamente com a alfabetização desde o início da carreira, esse tempo varia de 5 a 

24 anos. 
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Resultados e discussão 

 Sobre os resultados da pesquisa, as professoras indicaram algumas contribuições do 

programa não apenas para suas práticas, mas também para o seu processo de formação, como 

por exemplo, a possibilidade de trocas entre os pares acerca dos conhecimentos teóricos e 

práticos no âmbito da alfabetização; a discussão de temas considerados relevantes por elas, 

como a complexidade do sistema de escrita alfabética, a importância do trabalho com os 

gêneros textuais, a interdisciplinaridade e também a valorização da formação docente através 

do pagamento de uma bolsa mensal para os professores e outros profissionais envolvidos no 

programa.  

 Essas indicações das professoras participantes assinalam a relevância dos espaços de 

formação não apenas enquanto um momento que os docentes têm para atualizar e construir 

novos conhecimentos acerca da docência, mas também esse processo formativo constitui-se 

como um importante espaço de trocas dos saberes que os próprios professores constroem ao 

longo de sua carreira. Essas trocas de experiências são consideradas como uma contribuição 

proporcionada pelo programa de formação. Essa compreensão também coaduna com afirmação 

de Santos (2015), que afirma que nesse tipo de formação os saberes da experiência são expostos 

e confrontados com os saberes docentes de outros professores, e pode ser um momento de 

readequação dos saberes aprendidos durante a formação inicial ou no percorrer da profissão.  

 Além desses aspectos, 80% das professoras entrevistadas citaram as contribuições de os 

documentos do PNAIC abordarem os direitos de aprendizagens dos alunos do 1º ao 3º ano do 

ensino fundamental. Os direitos de aprendizagem consistem nos conteúdos que devem ser 

trabalhados a cada ano do ciclo de alfabetização, sendo que no material há ainda a indicação 

daquilo que deve ser iniciado, aprofundado ou consolidado a cada ano. Os direitos de 

aprendizagem na área de língua portuguesa estão organizados em quatro categorias: Leitura; 

Produção de textos escritos; Oralidade e Análise Linguística, que se subdivide em dois aspectos: 

discursividade, textualidade e normatividade; e apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

(BRASIL, 2012a). 

 O estudo de Sousa et al (2017) esclarece que os direitos de aprendizagem foram 

elaborados por um grupo de cinquenta especialistas em diversas áreas (linguagem, matemática, 

entre outros) que tem como objetivo oferecer uma discussão inaugural acerca das aprendizagens 
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que são consideradas fundamentais para que os alunos possam avançar, gradativamente e com 

êxito, para as séries seguintes. 

 Dentre as contribuições, as professoras relatam que os direitos de aprendizagem as 

auxiliaram a organizar melhor a sequência de trabalho na alfabetização, considerando quais são 

as aprendizagens que os alunos precisam iniciar, aprofundar ou consolidar naquele ano; 

evidenciar em que aspecto da aprendizagem o professor deve se atentar e, até mesmo, a 

consideração da relevância de o programa evidenciar essa sequência de aprendizagens que o 

aluno deve consolidar em seu processo de alfabetização, deixando isso claro para o professor 

alfabetizador.  

 Sobre as possíveis modificações na prática docente, algumas professoras mencionaram 

como o curso auxiliou, de um modo geral, no planejamento das aulas. Assim, nos excertos das 

entrevistas encontram-se comentários sobre como, a partir do PNAIC, houve mudanças na 

abordagem e organização dos conteúdos e na preparação das aulas. Pode-se inferir que essa 

mudança na prática docente seja decorrente do estudo dos direitos de aprendizagem, já que, 

anteriormente as professoras citaram que a grande contribuição do PNAIC foi justamente o            

estabelecimento de tais direitos, sendo assim, o estudo e maior atenção para este conteúdo da 

formação pode ter contribuído para esse olhar mais atento à organização dos conteúdos e à 

preparação das aulas, tendo o cuidado em considerar os aspectos elencados nos direitos de 

aprendizagem. 

Considerando que as participantes assinalam como grande contribuição do programa os 

direitos de aprendizagem, bem como observam que modificaram suas práticas no que diz 

respeito à preparação de aulas, convém ressaltar que tais mudanças não são ocasionais, isto é, 

elas são esperadas e propostas pelo programa de formação, como assinalam Klein e Passos 

(2016), ao afirmar que os cadernos têm um discurso que mobilizam os professores a refletir 

sobre sua prática, se a proposta de atividades é adequada ou não e se os recursos utilizados são 

os mais apropriados para a aprendizagem dos alunos. Logo, afirma que “Por meio das 

orientações propostas nos materiais, o/a professor/a representado/a como reflexivo/a é instigado 

a pensar se o seu saber pode ser modificado, trocado, reconstruído, refeito”. (p.90). 

A partir desses dados compreende-se a necessidade que os professores têm de 

orientações especificas dos conteúdos para sua prática, como os direitos de aprendizagem, isto 

é, o que se espera trabalhar a cada ano do ciclo de alfabetização e a relevância do PNAIC nesse 

contexto, sendo um documento produzido pelo MEC. Além disso, compreende-se que o 

estabelecimento dos direitos de aprendizagem contribuíram para o trabalho dos professores, 

principalmente devido à reorganização do Ensino Fundamental de nove anos, com a entrada de 
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crianças de seis anos do 1º ano. Assim, pode-se inferir que esses direitos, estabelecidos pelo 

PNAIC, em relação à aprendizagem nos diversos aspectos da linguagem auxiliaram o professor 

do 1º ano a sistematizar seu trabalho com essa faixa etária. 

Ainda sobre a necessidade dos docentes de documentos norteadores para a sua prática 

pedagógica, Morais (2014, p. 282) entende que “[...] no caso brasileiro, é agravado por não 

termos currículos nacionais, currículos que orientem o ensino como um todo”. Assim, tendo 

ciência da existência de vários documentos orientadores do ensino, o autor entende que estes 

dispositivos são importantes, porém, não são currículos: 

O que nos permite dizer que não temos um currículo nacional para o ciclo de 

alfabetização? Em primeiro lugar, recordemos que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997) e o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998) foram instituídos como “referências”, 

“parâmetros”. Podendo inspirar-se (ou não!) nos mesmos, cada rede pública de 

ensino, municipal ou estadual, deveria produzir suas propostas curriculares 

(MORAIS, 2014, p. 284).  

Para o autor, a implicação deste fato está na elaboração de um planejamento de ensino 

no qual o professor não sabe onde chegar, pois não há um currículo oficial no qual o 

alfabetizador possa se apoiar para que saiba quais as aprendizagens que os alunos devem 

consolidar até o final do ano. Sobre o estabelecimento dos direitos de aprendizagem por meio 

do PNAIC, Morais (2014) considera que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) formalizou 

orientações específicas para a garantia das aprendizagens dos alunos das escolas públicas, com 

a definição daquilo que os estudantes devem aprender a cada ano do ciclo de alfabetização, no 

entanto, estas orientações não foram instituídas como um currículo para a alfabetização pelo 

MEC.  

Considerações finais 

Observando os dados apresentados, reitera-se a relevância da consolidação dos direitos 

de aprendizagem, através do PNAIC, para os professores alfabetizadores na organização de seu 

trabalho pedagógico, considerando as aprendizagens priorizadas a cada ano do ciclo de 

alfabetização, compreendendo essas aprendizagens enquanto direitos dos educandos, que, 

portanto, devem ser consolidadas.  

Isto posto, compreende-se que o PNAIC consistiu em uma importante política pública 

na área educacional, especialmente na área da alfabetização, trazendo para o debate questões 

relevantes no âmbito da aquisição da leitura e escrita. Como foi possível apreender, tal 

programa possibilitou diversas contribuições para os professores alfabetizadores participantes, 

especialmente no que diz respeito à e na oferta de instrumentos e constructos metodológicos 
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para melhoria dos planejamentos de aula e organização dos conteúdos, considerando a 

elaboração dos direitos de aprendizagem.  
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Gramática, ensino, leitura e compreensão de textos: convergências para uma 

perspectiva enunciativa 

Taísa Biagiolli Zambon 

 

Gramática. Ensino de Línguas. Leitura e interpretação de textos. 

 

O ensino de línguas, seja de línguas estrangeiras ou de língua materna, tem sido, desde 

a década de 1980, objeto de estudos e pesquisas diversas que possuem como objetivo 

fomentar a melhora na leitura, escrita, análise e compreensão de textos e enunciados. Em tais 

pesquisas, a gramática é tratada como um ponto de atenção para o ensino de línguas na 

medida que esse assunto muitas vezes é abordado em sala de aula com base em exercícios que 

recorrem somente à categorização de palavras e frases soltas, pouco contribuindo para a 

leitura fluente e compreensão de textos.  

Nesse trabalho, a partir de uma perspectiva enunciativa embasada na Teoria das 

Operações Predicativas e Enunciativas (TOPE), de Antoine Culioli, pretendemos discutir 

como a gramática pode ser trabalha em sala de aula de maneira a incentivar uma leitura e 

compreensão de textos mais crítica e dinâmica para os estudantes. Ressaltamos que esse texto 

apresenta um recorte de um trabalho já concluído e apresentado na forma de uma dissertação 

de mestrado1 junto ao Programa de Pós-Graduação de Linguística e Língua Portuguesa da 

Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, UNESP. Essa pesquisa possuiu um caráter 

qualitativo, tratando-se de uma análise documental e posterior reflexão de dados, visando 

sugestões para a prática em sala de aula. 

Iniciaremos com uma breve contextualização da TOPE, teoria de cunho enunciativo 

que embasou nossa pesquisa, seguida da análise de um texto para a proposição atividades 

sobre os substantivos, retiradas de um livro didático de Língua Portuguesa, voltado aos 

estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental, de maneira a demonstrar como o estudo de 

um conteúdo tradicionalmente gramatical pode e deve contribuir para o aperfeiçoamento da 

competência leitora dos estudantes. 

A Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas (TOPE) é um programa de estudo 

formulado pelo francês Antoine Culioli que entende a linguagem como uma atividade que é 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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realizada por meio de operações, sendo essas operações a 

representação, a referenciação e a regulação. Sendo uma atividade, a linguagem é um 

processo dinâmico, segundo a TOPE, e que se realiza a partir de enunciados produzidos em 

um contexto pelos sujeitos (CULIOLI, 2000). 

As operações que são referidas por Culioli ocorrem a todo momento quando um 

sujeito fala/escreve um enunciado, sendo iniciada por um trabalho cognitivo e abstrato, no 

qual um indivíduo constrói mentalmente suas noções e representações mentais (operação de 

representação) para, em seguida, materializar essas representações por meio da fala/escrita 

(operação de referenciação). Entretanto, como durante a comunicação entre sujeitos podem 

ocorrer mal-entendidos, é necessário que ajustes (explicações) tenham que ser feitos para o 

sucesso da comunicação, o que é a terceira operação por Culioli descrita (operação de 

regulação) (ZAVAGLIA, 2016, p.48-50). Uma vez que é somente durante todo esse processo 

que as representações mentais adquirem significados, é possível afirmar que o valor de uma 

palavra (uma noção abstrata) somente pode ser determinado em relação a outras encadeados à 

ela. É por esse motivo que todos os sujeitos, ao lerem e interpretarem textos e enunciados, 

realizam um trabalho epilinguístico, sendo que esse trabalho 

 

[...] permite operar sobre representações, comparar e avaliar diferenças e 

semelhanças, fazer analogias, extrair ou incluir propriedades, levantar 

hipóteses, ordenar, contrastar, reformular e reorganizar dados. Essas 

operações são operações formais e cognitivas de base. Esse processo permite 

aos indivíduos, mas também às línguas, a sua trajetória evolutiva. 

(REZENDE, 2011, p.711). 

 

Assim, um trabalho em sala de aula que ajude os estudantes a compreenderem que os 

significados das palavras em um enunciado estão estritamente ligados ao contexto, e também 

às outras palavras que no enunciado se fazem presentes, será capaz de propiciar uma leitura e 

compreensão de textos mais crítica.  

Como um exemplo, podemos analisar o texto transcrito abaixo, retirado de um livro 

didático de Língua Portuguesa que é utilizado em exercícios que seguem voltados ao estudo 

dos substantivos: 
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Quadro 1: Poema  ‘A formiga’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEREJA; COCHAR, 2015, p.96, destaque nosso. 

 

Nesse poema, destacamos a expressão “lindo palácio”, retirada do enunciado 

 

(1) A rosa, um lindo palácio. 

 

  Ela é formada por um adjetivo seguido de um substantivo segundo a gramática 

tradicional. Entretanto, nos apoiando em uma perspectiva enunciativa orientada pela TOPE, é 

possível entender que toda a expressão “lindo palácio” possui um valor adjetivo em relação a 

maneira como uma formiga olharia para uma rosa. A compreensão descrita é possível quando 

entendemos que, a partir das operações de representação mental e referenciação de um sujeito 

que simula a visão de mundo da formiga, que é um inseto pequeno, os enunciados do texto 

são construídos encadeados entre si.  

Ademais, essa interpretação somente é viável por considerarmos o verso como um 

todo e inserido em um texto maior, que é o poema. Ainda, a maneira como tal enunciado foi 

construído é a que colabora para tal significação. Caso esse verso tivesse sido elaborado de 

outro modo, poderíamos ter uma compreensão diferente em relação aos aspectos e valores 

gramaticais do enunciado. Como exemplo, apresentamos um novo enunciado, (1.1): 

 

A Formiga – Vinícius de Moraes e Paulo Soledade 

 

As coisas devem ser bem grandes 

Pra formiga pequenina 

A rosa, um lindo palácio 

E o espinho, uma espada fina. 

 

A gota d’água, um manso lago 

O pingo de chuva, um mar 

Onde um pauzinho boiando 

É navio a navegar. 

 

O bico de pão, o corcovado 

O grilo, um rinoceronte 

Uns grãos de sal derramados 

Ovelhinhas pelo monte. 
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(1.1) O palácio da formiga é uma rosa e ele é lindo. 

 

Nesse novo verso, as ideias abstratas de “ser palácio” e de “ser lindo” se repetem, mas 

aqui não estão unidas em uma única expressão, diferente do que ocorre em (1). Tal construção 

não permite que a ocorrência do vocábulo “palácio” assuma um valor qualificativo, isto é, 

adjetivo. Assim, ainda que os significados de (1) e (1.1) sejam parecidos, os valores 

gramaticais das ocorrências das palavras diferem. 

Essa compreensão, realizada a partir de um viés enunciativo e de uma atividade 

epilinguística de simulação de novos enunciados para a análise, elucida possibilidades de 

entendimento que julgamos válidas para um trabalho em sala de aula que leve os estudantes a 

uma melhor leitura e compreensão de textos no que se refere as distintas maneiras que as 

línguas, no caso, a  língua portuguesa, permitem que textos sejam escritos e reescritos. 

Assim, o trabalho com exercícios que somente categorizem e identifiquem os 

substantivos apresentados no poema pouco contribuirá para os processos de leitura e real 

compreensão desse texto, reforçando-se, assim, a necessidade de um trabalho de cunho 

epilinguístico junto aos estudantes.  
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Língua Portuguesa no Ensino Médio: investigando publicações da ANPEd entre os anos 

de 2004 a 2015 

Sand Mayara Giacomelli de Melo 

Maria Betanea Platzer 

 

Leitura. Escrita. Ensino Médio. 

A presente pesquisa, que integra parte da dissertação de Mestrado defendida na área de 

Educação, investiga estudos publicados na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd) nos anos de 2004 a 2015, que versam sobre o domínio do código escrito, 

especificamente, de alunos que frequentam o Ensino Médio, considerando que essa etapa final 

da Educação Básica deva proporcionar aos adolescentes uma autonomia em relação a práticas 

competentes e significativas de leitura e escrita. Para tanto, ao analisarmos a realidade do 

processo da educação brasileira não podemos perder de vista questionamentos em relação ao 

jovem egresso do Ensino Médio, isso quer dizer que, devemos nos indagar se os alunos oriundos 

da educação básica estão sendo formados e preparados de acordo com as diretrizes e orientações 

nacionais.  

Como base para nossas discussões teóricas sobre o domínio da linguagem oral e escrita 

dos alunos do Ensino Médio foram de fundamental importância, as orientações constantes nos 

documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – 

9.394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+), e os sistemas nacionais de avaliação – Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEP) e Sistema de Avaliação 

do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), bem como as concepções e os 

enfrentamentos do ensino de Língua Portuguesa contemporâneo.  

A preconização da LDBEN – 9.394/96, como diretriz educacional brasileira, e a 

publicação do PCNEM (1999) e do PCN+ (2007), como forma de orientar e auxiliar as equipes 

escolares na execução de suas ações educativas propõe que as escolas, em especial de educação 

básica, organizem um currículo que vá ao encontro de conhecimentos e competências de tipo 

geral em que se tenham como principais contextos de sua aplicação o trabalho e a cidadania. É 

possível, depreender, ainda, que os documentos oficiais conduzem o ensino de Língua 

Portuguesa a concentrar suas ações didático-pedagógicas não nos conteúdos de tradição 

gramatical ou literária, mas sim em práticas que priorizem os usos sociais da língua. Para tanto, 
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o Brasil, nas duas últimas décadas, estabelece além de novos parâmetros de gestão do sistema 

educacional, políticas públicas de avaliações em larga escala. Confirmando, então, uma 

tendência mundial à utilização dessas avaliações, como forma de mensurar o desempenho 

escolar dos alunos, segundo as diretrizes educacionais brasileiras, além de produzirem 

indicadores que contribuam como subsídios a políticas de melhoria do ensino básico, bem como 

de verificar até que ponto essas políticas públicas estão preparando seus jovens para exercer o 

papel de cidadãos na sociedade contemporânea. 

Nesse cenário, a institucionalização das avaliações em larga escala, como meio para 

produção de indicadores que auxiliem em políticas de melhoria do ensino básico, denunciam 

inúmeros problemas relativos ao ensino. No entanto, nos faltam, ainda, respostas objetivas à 

pergunta sobre como garantir o direito a aprendizagem no Ensino Médio. 

No inventário das dificuldades “reais” encontradas e apontadas na escola 

contemporânea, Silva (2010) afirma que a didática envolta nas aulas de leitura abrange um 

movimento mecanizado e sincronizado, onde os ciclos de aprendizagem nas aulas de Língua 

Portuguesa compreendem ações como: abrir o livro, ler a lição, responder as questões, repassar 

a gramática, redigir trinta linhas, entregar ao professor, e principalmente repetir excessivamente 

esses movimentos nas aulas subsequentes. Além disso, podemos considerar que, 

vagarosamente, vão sendo instituídas ações pedagógicas meramente reprodutoras, cuja 

finalidade da leitura resume-se apenas a imitação, a contemplação passiva, a cópia, a ficha 

padronizada entre outras práticas, que visam somente contentar as exigências das provas 

bimestrais. 

Nesses termos, o espaço de leitura apresenta problemas e contradições que necessitam 

ser superados para que assim os alunos sintam-se estimulados a praticar a leitura e que 

sobretudo possam ter uma educação melhor. Ao ser institucionalizado, o ensino de leitura 

perdeu sua naturalidade e transformou-se em uma estafante rotina. A espontaneidade do ensino 

de leitura perdeu-se nas práticas pedagógicas, não se propõe a leitura como uma maneira de 

melhor compreender a vida, mas, para cumprir artificialismos e protocolos impostos pela escola 

(SILVA, 2010). 

Em outras palavras, as ações pedagógicas propostas pelos docentes em sala de aula 

devem transformar a concepção de linguagem construída não só em uma nova metodologia, 

mas principalmente em um “novo conteúdo” de ensino. Nessa perspectiva, a escola, como um 

todo, deve ser capaz de compreender que uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as 

habilidades do seu uso em situações de interação social – entendendo e produzindo enunciados, 



  

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 
Universidade Federal de São Carlos 

percebendo as diferenças entre formas de expressão. Outra, é saber analisar uma língua 

dominando conceitos técnicos de metalinguagem gramaticais (GERALDI, 1999). 

Diante dessa realidade, não basta remendar alguns aspectos para que os processos de 

ensino e aprendizagem se modifiquem. No caso específico do ensino de língua portuguesa, “[...] 

nada será resolvido se não mudar a concepção de língua e de ensino de língua na escola [...]” 

(POSSENTI, 1999, p.32).  

Na acepção por nós adotada, nossa pesquisa reconhece, a necessidade de acompanhar 

estudos que abordem o desenvolvimento, as transformações, e as inovações que buscam tornar 

o campo da educação e seus agentes educativos cada vez mais competentes para atender os 

anseios da escola contemporânea. Nosso estudo envolve, portanto, o mapeamento de pesquisas 

da base de dados da ANPEd, nos anos de 2004 a 2015, com divulgação junto aos Grupos de 

Trabalho (GTs): Didática – GT4 e Alfabetização, Leitura e Escrita – GT10.  

Nossa pesquisa indica, um total de 340 artigos publicados nos GTs 04 e 10 nas últimas 

11 reuniões anuais da Associação. De acordo com Ferreira (2002), quando se trata de uma 

pesquisa de caráter bibliográfico, para a produção de um novo conhecimento, o pesquisador 

necessita de muito cuidado ao analisar os trabalhos e estudos já produzidos anteriormente, pois 

cada artigo será lido e analisado a partir de outros que já o antecederam ou o sucederam, 

estabelecendo uma relação de dependência para as indagações e conclusões do pesquisador. 

Nesse universo, a multiplicidade de perspectivas e pluralidades de enfoques 

relacionados as publicações nos levam a considerar que para uma pesquisa dessa natureza, é 

preciso algum parâmetro, mesmo que este evidencie alguns riscos. Nesse cenário, é importante 

depreender que a investigação bibliográfica deve levar em consideração “[...] a seguinte ordem: 

Título - Resumo - Leitura do texto. Se o título, de alguma forma, sugerir interesse para o seu 

trabalho, vale a pena ler o resumo. Com essa leitura, será possível decidir se compensa ou não 

a leitura do texto” (LUNA, 2013, p. 101). Isto posto colocamos em prática nosso levantamento 

bibliográfico.  

De acordo com a ordem de seleção dos estudos descrita por Luna (2013) convém 

registrar que, para o levantamento de nosso estudo, optamos por nortearmos nosso balanço a 

partir de artigos publicados na ANPEd sobre os descritores: Leitura e Escrita; Ensino Médio e, 

ainda palavras que sinalizassem práticas de ensino de um modo geral.  

Durante nossa investigação, percebemos inúmeras pesquisas divergentes do nosso foco 

de estudo, pois apenas 3% ou 9 dos 340 artigos publicados na ANPEd entre os anos de 2004 a 

2015 junto ao GT04 e GT10 abordaram discussões relativas ao ensino de Língua Portuguesa 

na última etapa da Educação Básica. Identificamos ao longo de nossa investigação, que a grande 
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maioria dos estudos analisados em nossa pesquisa tem como foco: processos de ensino e 

aprendizagem de crianças nas séries iniciais e/ou finais do Ensino Fundamental; discussões 

relativas ao ensino de jovens – sem citar a etapa de ensino investigada no artigo publicado; além 

das publicações analisadas fundamentarem-se em aspectos gerais da educação sem mencionar 

a etapa de ensino escolhida para a pesquisa.  

Diante dessa realidade, podemos confirmar as ideias de Romanowski e Ens (2006) no 

sentido de que nossa investigação indica efetivamente que as pesquisas relativas ao ensino de 

Língua Portuguesa no Ensino Médio são praticamente silenciadas em relação a 

sobrevalorização de estudos referentes ao ensino de língua materna, sobretudo em processos de 

ensino e aprendizagem com foco no Ensino Fundamental, principalmente nos anos iniciais 

dessa etapa educacional. 

Ao apresentarmos os artigos selecionados para o corpus de nossa pesquisa definimos, 

inicialmente, os eixos temáticos de acordo com a aproximação do material bibliográfico. Nessa 

perspectiva, definimos então os seguintes eixos: 

a) Estratégias de ensino de Língua Portuguesa: ênfase na leitura; 

b) Estratégias de ensino de Língua Portuguesa: ênfase na escrita; 

c) Saberes docentes e práticas pedagógicas 

Dessa forma, a aproximação dos assuntos tratados nas publicações selecionadas para 

nossa pesquisa possibilitaram inúmeros entendimentos do material analisado. Nesse universo, 

constatamos, então, que as principais discussões apresentadas sobre o ensino de Língua 

Portuguesa no Ensino Médio têm em sua maioria a tentativa de contribuir com o cotidiano das 

práticas escolares do ensino de língua materna na última etapa da Educação Básica. 

Diante dessa realidade, verificamos, assim, que as publicações analisadas por nós 

apresentam inúmeras discussões e reflexões relativas à desconstrução de ações didático-

pedagógicas – mecânicas e artificiais - de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Nesse conjunto 

de processos de ensino e aprendizagem de língua materna significativos, percebemos que as 

atividades de leitura e escrita propostas em sala de aula, em especial na última etapa da 

Educação Básica, devem promover mudanças e sobretudo não ter como referência o vestibular, 

o mercado de trabalho e as provas do ENEM, mas sim a construção de um sujeito ativo e crítico 

capaz de se relacionar em diversos contextos sociais.  

 A análise dos artigos selecionados propõe, de maneira geral, que a educação escolar não 

deve ser reduzida ao simples ato de transmissão de conhecimento sem um sentido significativo. 

Nesse movimento, devemos compreender que a escola deve se renovar constantemente no 

sentido de conceber quais são as exigências sociais atuais para a formação efetiva de um 
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cidadão ativo e reconhecer que as estratégias de ensino e aprendizagem de língua materna 

devem ser bem definidas e sobretudo devem considerar o aluno como o centro das atividades.  

 Diante dessas constatações, nosso estudo também reconhece que as práticas 

pedagógicas bem-sucedidas de Língua Portuguesa no Ensino Médio baseiam-se principalmente 

em processos de ensino e aprendizagem que abordem os conteúdos específicos da disciplina de 

uma forma diferenciada, atrativa e que, especialmente, aproximem as ações didático-

pedagógicas da realidade ou do interesse do aluno. Dessa forma, os processos de ensino e 

aprendizagem devem considerar o ponto de vista de cada aluno, bem como valorizar as 

experiências vividas dentro e fora da escola. Sendo assim, as atividades pedagógicas devem 

envolver a percepção do aluno na origem e na execução de toda a tarefa de ensino além de 

serem, também, um instrumento de apropriação social que possibilita o acesso do estudante ao 

conhecimento. 

Nossa pesquisa aponta que os processos de ensino e aprendizagem estão, muitas vezes, 

pautados: no ensino da gramática normativa; na cópia de textos; na paráfrase; na memorização; 

na leitura e interpretação de fragmentos de textos; nas propostas de leitura “extra classe” - como 

fonte para a resposta de um questionário ou a realização de um ficha resumo - entre outras 

atividades de ensino reproduzem ações didático-pedagógicas mecanizadas que definem de 

antemão um sentido pronto e acabado de uma prática pedagógica.  

 Nesse universo, reconhecemos, que as mudanças pedagógicas escolares são 

imprescindíveis nas ações escolares dos professores de Língua Portuguesa, em especial do 

Ensino Médio. Diante desse universo, o ensino de Língua Portuguesa, as atividades escolares 

devem, primeiramente, relacionar-se ao ensino de língua em seu aspecto social, e de modo 

suplementar deve apelar para a metalinguagem.  

 Constatamos ao longo de nossa investigação, que as publicações e artigos que se 

debruçam a debater e contribuir para o ensino de língua materna na última etapa da Educação 

Básica são insuficientes para nos garantir ressignificações nas ações didático-pedagógicas sobre 

como garantir o efetivo ensino de Língua Portuguesa para os estudantes do Ensino Médio. 

 Nesse cenário, identificamos uma lacuna de estudos publicados na ANPED relacionados 

à área de pesquisa educacional com foco em reflexões referentes ao ensino de Língua 

Portuguesa na última etapa da Educação Básica. Sendo assim, podemos depreender que o 

resultado de nossa pesquisa bibliográfica apresenta além da ausência de estudos e reflexões 

relativas ao ensino de língua materna no Ensino Médio uma visão das necessidades, sobretudo, 

dos desafios e dos caminhos que ainda precisam ser superados em vista ao avanço e à qualidade 

das ações didático-pedagógicas de Língua Portuguesa, em especial no Ensino Médio. 
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Arte para docentes: formação interdisciplinar que muda a prática 

Rodrigo Destefano do Carmo 

 

Palavras-chave: Experiências de Arte. Arte e linguagem. Prática interdisciplinar. 

 

O presente resumo objetiva descrever a experiência da formação docente em Arte para 

pedagogos no campo de atuação do Ensino Fundamental I – Anos Iniciais que não possuem 

graduação específica e atuam como polivalentes (que é habilitado para lecionar diferentes áreas 

de conhecimento do currículo de educação básica). As formações foram ofertadas por 

Coordenador Pedagógico da Área no município de Porto Ferreira. 

A importância daz formações justifica-se devido ao indicador de Cunha (2012) de que 

a prática docente da arte em sala de aula tem se tornado pouco efetiva, pois vários fatores são 

complicadores para a execução, dentre eles, insegurança pela falta de oferta durante a graduação 

e a não especialização, tendo uma formação tradicional carregando assim uma bagagem 

tradicionalista de ensino, e isto é transferido na prática com modelos e atividades prontas 

centradas apenas no “fazer artístico” e com isso, acarreta a falta de experiência tanto teórico 

quanto prática. 

O município de Porto Ferreira, foco do presente estudo, possuía em 2014 um conjunto 

de Orientações Curriculares no qual os professores seguiam como referência de trabalho, e 

também eram listados somente conteúdos a serem trabalhados nos Ensinos Fundamental I, II e 

Médio. A partir de 2017 com as proposições da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

houve a necessidade de entrar em cena Coordenadores Pedagógicos de Área Específica para 

reelaborar e dar suporte aos estudos do documento. Em 2018, a educação municipal passando 

por uma reestruturação, elaborou a sua Base Curricular Comum, tendo como referência a Base 

Nacional e suas unidades temáticas, alterando o foco do conteúdo para objetos de conhecimento 

e desenvolvimento de habilidades. 

Desde então, formações são oferecidas aos docentes da rede municipal de Ensino. Na 

área de arte, os conteúdos específicos são trabalhados, não deixando em segundo plano a 

preocupação do trabalho com a língua materna como prevê a BNCC: 

 

Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das 

competências relacionadas à alfabetização e ao letramento, o componente Arte, ao 

possibilitar o acesso à leitura, à criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, 
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contribui para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem 

verbal quanto às linguagens não verbais. (BRASIL, 2017, p. 199) 

 

A partir da revisão curricular foram ofertadas formações pedagógicas aos professores 

do município. Neste trabalho articulado com a leitura e escrita, 5 encontros aconteceram no 

primeiro semestre de 2019 com os temas: comunicação com emojis, leitura de imagens, 

aquarela, história em quadrinhos, radionovela e stop motion.  

 Na formação de comunicação com emojis e leitura de imagens, obras de arte foram 

apresentadas aos professores participantes e por meio da análise dos elementos técnicos, passo 

a passo foram construindo conceitos e descobrindo que ler uma imagem é simples e agrega 

saberes que serão levados durante toda a vida. Como a pintura é um texto não verbal, trouxemos 

para a realidade dos alunos os símbolos emojis, criando frases e dramatizando uma intenção 

utilizando estes elementos comuns do dia a dia. 

Em outro momento, o gênero receita foi trabalhado dentro do conteúdo artístico 

“aquarela”, onde os professores produziram tintas para usá-las nas produções artísticas. Como 

o próprio gênero sugere, a realização da atividade só se daria corretamente seguindo as 

instruções contidas na receita. 

A radionovela foi o tema escolhido para esta formação com os professores. Além de 

toda a fundamentação teórica, os professores foram levados a criar um roteiro – outro gênero 

textual – para a elaboração deste trabalho. Após a criação do roteiro, a leitura foi realizada, 

escolhendo elementos sonoros que enriquecessem a história até a gravação final. O resultado 

final foi muito interessante, pois a escolha certa, ou não, foi responsável pelas sensações 

transmitidas na escrita. 

O gênero História em Quadrinhos (HQ) foi o objeto de estudo de outra formação. A 

leitura e apresentação dos elementos constituintes foram observados e discutidas sua 

funcionalidade, porém, a forma de criação não foi convencional como a utilização no papel.  Os 

próprios professores foram as personagens, utilizando o seu corpo como recurso. Os demais 

elementos como onomatopéias e balões foram elaborados em cartazes e fixados junto deles e 

suas expressões fisionômicas. A proposta de criação foi finalizada fotografando os quadros e 

montando em power point as imagens. 

Num trabalho mais elaborado, a técnica do Stop Motion foi o conteúdo elencado para a 

formação. A técnica de gravação foi apresentada aos docentes e o roteiro das cenas foi escrito 

e discutido pelos grupos. Por fim, as cenas foram registradas utilizando os celulares para 
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gravação e, com o auxílio do google fotos e/ou do aplicativo Stop Motion Studio, a 

experimentação da movimentação foi realizada. 

Todas as formações foram oferecidas aos professores do Ensino Fundamental dos anos 

iniciais e finais, de modo que todos os estudos pudessem ser replicados com os alunos em sala 

de aula. Nos meses das formações, os relatos positivos já começaram a surgir de acordo com 

os docentes. 

Observou-se que, inspirados pelas formações e, realizando experiência teórico-prática 

de conteúdos, uma nova dinâmica das aulas surgiu. Houve segurança na realização dos estudos 

e consequentemente, despertou o entusiasmo dos alunos. Os professores agora perceberam 

como a arte é importante, e como ela pode ser interdisciplinar com a língua portuguesa e demais 

disciplinas, e deve ser contemplada sempre. 

Com a preparação e apoio dos professores, quem tem a ganhar são os alunos, estando 

mais aptos e preparados para fazer as correlações fundamentais durante todos os momentos das 

suas vidas. Pode-se afirmar também que o componente curricular de Arte tem muito a contribuir 

com os processos de aprendizagem da leitura e escrita. 
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Recuperação da Alfabetização para os alunos de 6º Ano do Ensino Fundamental da 

Rede de Ensino Estadual 

Priscila Giansante Rossi 

 

Recuperação. Escrita. Alfabetização. 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil (1988) ao referir-se a 

Educação dispõe em seu artigo 205 que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”. (BRASIL, p. 01, 1988) 

De acordo com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional - LDB (2005), esta 

Educação deve se prezar pela qualidade, posto isto, a LDB (2005) afirma que o Ensino 

Fundamental tem dentre outros vários objetivos “o desenvolvimento da capacidade de 

aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. 

(BRASÍLIA, p. 17, 2005) 

Dado ao exposto, podemos compreender que a escola tem como uma de suas funções 

garantir a alfabetização de seus educandos, pois é por meio da alfabetização que a escola 

consegue formar um indivíduo para a cidadania e para o trabalho, conforme a Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil (1988) e a LDB (2005) dispõem. Sendo assim, 

Soares (2002) afirma que: 

 

[...] indivíduos ou grupos sociais que dominam o uso da leitura e da escrita 
e, portanto, têm as habilidades e atitudes necessárias para uma 
participação ativa e competente em situações em que práticas de leitura 
e/ou de escrita têm uma função essencial, mantêm com os outros e com o 
mundo que os cerca formas de interação, atitudes, competências 
discursivas e cognitivas que lhes conferem um determinado e diferenciado 
estado ou condição de inserção em uma sociedade letrada. (SOARES, 
2002, p. 145 e 146). 

 

A alfabetização, segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do 

Programa Ler e Escrever – Professor Alfabetizador 1° ano (SÃO PAULO, 2014), diz que “a 

alfabetização é a aprendizagem do sistema de escrita e da linguagem escrita em seus diversos 

usos sociais, porque consideramos imprescindível a aprendizagem simultânea dessas duas 

dimensões”. 
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Desta forma, este documento orienta que todos os alunos são capazes de ler e escrever 

de forma competente colaborando na construção de uma escola inclusiva que possibilite que 

todos tenham a oportunidade de aprender. (SÃO PAULO, 2014) 

Sendo assim, o educando ao chegar ao 6° Ano do Ensino Fundamental, segundo o 

documento Expectativas de Aprendizagem de Língua Portuguesa do 5° ano (SÃO PAULO, 

2013), deve ser capaz de produzir textos de diferentes gêneros tanto individualmente quanto 

em parceria, realizar processos de reescritas e participar de situações de revisão de textos 

aprimorando o desenvolvimento da textualidade e ortografia. 

Diante disto, sabe-se a importância da alfabetização e da busca em alcançar as 

expectativas de aprendizagem supracitadas, todavia a LBD (2005) afirma claramente que se 

algum educando demonstrar dificuldades no processo de aprendizagem a escola deve “prover 

meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento”. (BRASÍLIA, p. 11, 2005) 

Pois podemos compreender desta forma que: 

 

Quando um estudante não se alfabetiza plenamente no começo de sua escolaridade, 

fica sem condições de seguir aprendendo os conteúdos das diversas áreas de 

conhecimento e isso compromete seu avanço ao longo das séries. O resultado, que 

podemos ver nos dados do Inaf, é que o jovem sai da escola sem as competências 

essenciais para se inserir no mundo do trabalho, usufruir plenamente da cultura, 

participar ativamente da sociedade e, assim, exercer integralmente a cidadania. 

(SÃO PAULO, p. 25, 2015) 

 

 

Deste modo, cabe ao professor “estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento” (BRASÍLIA p. 12, 2005), e para a melhoria do rendimento deste 

educando deve ocorrer a “obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos 

ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos”. (BRASÍLIA, p. 15, 2005) 

Ao ter consciência dos direitos dos educandos, sobretudo os que foram abordados até 

o momento neste trabalho, o Projeto ‘Recuperação da Alfabetização para os alunos de 6º Ano 

do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Estadual’ foi solicitado, por parte da direção de 

uma escola da Rede de Ensino Estadual. Foi estabelecida uma parceria com a faculdade para 

que os alunos curso de Pedagogia desenvolvessem o projeto de alfabetização para alunos que 

se encontram em defasagem na aprendizagem da língua escrita. 
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Ser alfabetizado é um direito do cidadão e a faculdade enquanto instituição formadora 

de professores alfabetizadores não pode desconsiderar a demanda por recuperação na 

alfabetização. 

Considerando a possibilidade de os alunos, futuros pedagogos, desenvolverem a 

prática de alfabetização enquanto estudam a teoria, bem como receberem formação pontual 

para atuar na realidade, o projeto foi desenvolvido. 

O objetivo deste Projeto visa recuperar conteúdos de alfabetização com alunos que se 

encontram no 6º Ano do Ensino Fundamental e formar alunos do curso de Pedagogia com 

metodologia específica para a recuperação da alfabetização. 

Para o desenvolvimento do Projeto foram organizadas ações: reuniões com a direção e 

coordenação da escola estadual; análise de avaliações diagnósticas dos alunos; reuniões com 

os professores da escola estadual; reuniões com os alunos da faculdade para formação e 

orientações de atividades; preparo de atividades de recuperação e acompanhamento da 

evolução das aprendizagens. 

  Nas reuniões com todos os professores da escola foi apresentado o projeto que seria 

desenvolvido; realizada a mobilização de professores de todas as áreas do conhecimento para 

um trabalho coletivo com a recuperação das aprendizagens dos alunos de 6º Anos; orientações 

para o desenvolvimento de projetos/ações de leitura na escola e também formação em Leitura 

Compartilhada. Os professores se mostraram receptivos para com o projeto e também 

agradecidos pela ação. 

O próximo passo foi reunir os educandos do curso de Pedagogia para apresentar o 

projeto e fazer um levantamento dos que gostariam de participar do mesmo, sendo esta 

participação válida ao programa de estágio que a faculdade estabelece. Os colaboradores do 

projeto foram os graduandos do 1°, 2° e 3° Anos do curso de Pedagogia totalizando um grupo 

de 14 educandos. 

Após a composição do grupo, houve formações semanais para formação e aplicação 

de atividades adequadas para a recuperação em alfabetização. Nesta formação, o objetivo era 

orientá-los quanto à concepção construtivista que utilizariam e a prática para aplicar as 

atividades. 

Podemos compreender de acordo com Arias e Yera (1996, p. 11) que:  

 

No marco da educação escolar, o construtivismo concebe a aprendizagem como um 

processo de construção dos conhecimentos, de sua elaboração pela criança  
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conjuntamente com o adulto (neste caso, com o professor), de diálogo com o outro, 

mas o epicentro desse processo é a própria criança. 

 

As atividades utilizadas pelos graduandos foram retiradas do material de Recuperação 

Intensiva do 4° e 5° ano do Programa Ler e Escrever, de acordo com este documento: 

 

A classe de RI – Recuperação Intensiva é uma de nossas ações direcionadas para a 

recuperação das aprendizagens dos alunos que, no caso do RI 5º ano, passaram por 

alguns anos de escolaridade sem se alfabetizar e não têm condições de seguir 

aprendendo nos anos finais do Ensino Fundamental. (SÃO PAULO, p. 25, 2015) 

 

Os graduandos também foram orientados para trabalhar com os alunos entre duas e 

três vezes por semana, 12 estagiários ficaram encarregados em desenvolver as atividades com 

os 14 educandos que eram alfabetizados, mas com dificuldades em produzir textos, e 2 

estagiários se responsabilizaram pelos 6 educandos que não tinham base alfabética. Os 

educandos dos 6° Anos saiam durante seu horário de aula para realizarem as atividades do 

projeto que tinha duração de 1 a 2 horas. 

A escola forneceu 120 avaliações diagnósticas que foram realizadas pelos alunos dos 

6º Anos em fevereiro de 2019 e aplicadas pelos professores. A partir da análise das mesmas 

detectou-se que 6 alunos não apresentavam a base alfabética, 14 eram alfabéticos, mas 

apresentavam muitas defasagens na continuidade da alfabetização e 100 estavam 

alfabetizados, mas apresentavam problemas com produção de texto quanto à textualização 

(coerência, coesão, paragrafação e ortografia). Com o diagnóstico realizado pelos alunos da 

faculdade também foi possível evidenciar dificuldades como: letra ilegível; escrever o nome 

completo; problema com hipossegmentação (palavras são escritas juntas) e hipersegmentação 

(termos e palavras são separados de modo excessivo); pontuação e compreensão leitora. 

As intervenções para a recuperação das aprendizagens aconteceram a partir de 

atividades como: 

- Escrita do nome completo – uso de cartão com o nome do aluno. 

- Escrita de listas para reflexão do sistema de escrita alfabético. 

- Escrita de parlendas. 

- Escrita de músicas. 

- Cruzadinhas com banco e sem banco de palavras. 

- Atividades de segmentação. 

- Reescrita de fábula. 

- Pontuação. 
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- Uso de letra maiúscula no início de frase. 

- Ortografia: “m” antes de “p” e “b”. 

- Leitura de ajuste de parlendas, cantigas e poemas. 

- Leitura compartilhada de textos informativos (curiosidade científica – Meio 

Ambiente). 

O projeto iniciou no mês de março de 2019, as atividades e reuniões foram realizadas 

até a primeira semana de junho. Na segunda semana de junho foi realizada uma nova 

avaliação com os alunos de 6º Anos, sendo que as análises destas avaliações, que será 

realizada pela professora responsável da faculdade, ainda estão em processo e será 

apresentado em um relatório final. 

É possível fazer algumas considerações a partir da análise do processo, para isto 

utilizamos a pesquisa documental que de acordo com Fonseca (2002): 

 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

Desta forma, utilizando os documentos de registros dos estagiários e das avaliações 

realizadas pelos alunos, podemos identificar que com relação à escrita, os alunos avançaram 

quanto à legibilidade da letra e quanto às questões de segmentação. Houve avanço com 

relação ao uso da letra maiúscula de palavras que iniciam frase e à pontuação final. Não 

avançaram na ortografia, pois não houve tempo hábil para trabalhar tal conteúdo. Foi 

trabalhada apenas a questão do “m” antes de “p” e “b”, aliás, era um erro comum entre a 

maioria dos alunos. 

 Com relação à leitura compreensiva, foram aplicados dois textos simples do gênero 

informativo. No primeiro, a resposta à questão estava explícita no texto e no segundo havia 

uma questão com resposta explícita e uma implícita. Dos 14 alunos, 12 alunos fizeram a 

atividade avaliativa e 2  faltaram no dia da aplicação. 
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No primeiro texto 12 alunos acertaram as respostas que estavam explícitas, no 

segundo texto 11 alunos acertaram as respostas explícitas e apenas 01 aluno errou, já quanto 

as respostas que estavam implícitas 08 alunos acertaram e 04 erraram. 

Como visto durante este trabalho, podemos compreender que o projeto visa assegurar 

o direito dos educandos à alfabetização buscando por meio de atividades extracurriculares 

recuperar os alunos que apresentam baixo rendimento. Pretende-se dar continuidade ao 

projeto no segundo semestre deste ano. 
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Análise do uso de mecanismos de junção em produções textuais de alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental II 

Matheus Seiji Bazaglia Kuroda 

 

Palavras-chave. Mecanismos de junção. Tradição discursiva. Artigo de opinião. 

 

O presente estudo desenvolve uma análise da articulação empregada entre 

orações/períodos, em textos produzidos em contexto institucional e formal por alunos do 7° ano 

do Ensino Fundamental da rede pública do Estado de São Paulo. Para isso, observou-se a 

incidência de mecanismos de junção (MJ) e suas possíveis relações com a tradição discursiva 

(TD) da argumentação em textos produzidos por quinze alunos a partir do tema “A cultura 

youtuber”. Partiu-se da hipótese, pois, de que há uma relação sintomática, passível de ser 

estabelecida, entre o MJ e a tradição discursiva (KABATEK, 2018), especificamente no que 

diz respeito à forma como esses mecanismos se articulam no artigo de opinião, em relação aos 

eixos tático e semântico. 

Na realização do trabalho, adotou-se a concepção de que a língua é heterogênea e 

orgânica, revelando-se como uma unidade composta por diversas normas que regulam o 

falar/escrever, de acordo com práticas sociais, considerando a importância da variação 

linguística. Portanto, permeiam este trabalho princípios teóricos oriundos da linguística 

funcional, como, por exemplo, a heterogeneidade da escrita (CORREA, 1997) e a perspectiva 

de uma gramática semântica (BALLY, 1965 apud LOGHIN-THOMAZI, 2004), considerando 

diferentes formas de combinação entre orações/períodos, como a hipotaxe e a parataxe 

(HALLIDAY, 1985). Além disso, foram considerados, para este estudo, teorias do 

funcionalismo como junção, discutidas por Raible (2001) e Haliday e Hasan (1976). 

A metodologia da investigação foi quantitativa-qualitativa, através do levantamento de 

frequências token (a frequência textual de ocorrências de uma construção independente do seu 

significado) e type (frequência de um padrão particular de ocorrência, podendo ser avaliada por 

meio da consideração das diferentes funções ou características tático-semânticas da construção 

analisada), de acordo com Bybee (2003).  

Raible (2001) denomina junção como um mecanismo da linguagem que permite a 

sistematização das diferentes técnicas linguísticas usadas para juntar, agrupar e combinar 

elementos proposicionais. Dentro de uma perspectiva tradicional, na gramática normativa, esses 
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elementos são concebidos sob a ótica das relações sintáticas do período composto, em estruturas 

e divisões estanques. 

Assim, dentro da perspectiva funcionalista, Bally (1965), em uma leitura realizada por 

Loghin-Thomazi (2004), apresenta uma proposta de análise da oração e dos elementos de 

junção totalmente distinta das ideias divulgadas pela tradição gramatical. Trata-se de uma 

gramática semântica cujo ponto de entrada é, portanto, o sentido. O linguista ressignificou a 

oração, anteriormente concebida como frases com verbo estruturadas em sujeito e predicado, 

dividindo-a em dois segmentos: tema (ponto de partida da mensagem) e propósito (informação 

nova, mais importante). 

Para articular as orações, é importante analisar os efeitos de sentido que se constroem a 

partir da realização ou não realização dos elementos juntivos na articulação entre um tema e 

um rema. O tema, segundo Halliday (1985), é o elemento que funciona como ponto de partida 

da mensagem, enquanto o rema é informação nova que desenvolve o tema.  

Dessa forma, para analisar a relação entre as orações, Halliday (1985) considera dois 

parâmetros: a taxe (o tipo de interdependência entre as orações) e as relações de sentido. Para 

falar sobre o eixo tático, enquanto tipos de interdependência oracional, o linguista usa os termos 

parataxe e hipotaxe. Na parataxe, são encontradas expressões linguísticas do mesmo nível, 

possuindo o mesmo estatuto, na medida em que há uma maior independência das orações; na 

hipotaxe, há uma maior dependência entre as orações na medida em que se desenvolve uma 

relação de modificação entre elas. 

Vale ressaltar que Halliday (1985) deixou fora desse eixo tático – hipotaxe e parataxe – 

as relações de “encaixamento”, comumente concebidas, pela gramática tradicional, como 

orações substantivas. O encaixamento, de acordo com a análise do comportamento das orações, 

não corresponde a um mecanismo possível de análise das relações entre as orações; o que existe, 

no entanto, é um mecanismo de constituição, no qual uma oração entra no eixo tático da outra, 

ocupando o lugar de um termo.  

Dessa forma, na parataxe (com as orações coordenadas), existe menos integração e 

menor dependência; na hipotaxe (com as orações adverbiais e explicativas), existe apenas uma 

dependência semântica; na subordinação (anteriormente vista como “encaixamento”), exige-se 

maior dependência semântica e total integração sintática. Isso quer dizer que a parataxe vai 

exigir uma relação entre orações mais voltada à pragmática (com orações coordenadas e 

justapostas), enquanto a subordinação sustenta uma organização coesiva mais complexa 

(substantivas e restritivas); trata-se, pois, de um continuum que vai de um grau mínimo a um 

grau máximo de autonomia. 
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Para Raible (2001), em diálogo com as ideias de Hopper e Traugott (1993), pensando 

ainda no continuum, as relações semânticas e a hierarquia sintática das junções se entrecruzam, 

na medida em que há muitas possibilidades de expressar as relações em diferentes níveis da 

arquitetura sintática. Segundo Raible (2001), a junção é uma importante atividade linguística, 

sendo que ela se sustenta em cinco pilares: hierarquia sintática, referente ao continuum (fluidez 

entre as orações) e aos diferentes graus de dependência e integração entre as unidades; 

dinamismo comunicativo, referente ao fato de que as orações cumprem com o papel de 

estabelecer um tema e rema, podendo ter maior ou menor grau de importância comunicativa; 

relações semânticas, referente aos sentidos que as orações estabelecem entre si; manutenção de 

referência, referente aos procedimentos de construção de referências no texto; gênero textual, 

referente ao conhecimento de um gênero e suas características de estilo no que tange à relação 

entre as combinações de orações. 

Raible (2001) aponta que, a depender do tipo de texto, os falantes poderão abrir mão de 

uma série de estratégias de junção. Por exemplo, em textos técnicos ou em gêneros mais 

formais, é comum surgirem locuções e construções frásicas marcadas por junções que buscam 

explicitar as relações para evitar ambiguidades, sendo que estes geralmente não são comuns na 

língua falada, entretanto são mais concretizados em textos que circulam em esferas de 

comunicação mais formais. 

Dessa forma, é imprescindível pensar em uma tradição discursiva e em gêneros para 

analisar os juntores e como eles se concretizam na língua em funcionamento. A depender do 

gênero, então, observando o continuum de Hopper e Traugott (1993), que amplia as discussões 

apresentadas por Bally (1965) e Halliday (1965), é possível afirmar que as relações entre as 

orações poderão acontecer de forma mais pragmática (oral/falado) ou de forma mais coesiva 

(letrado/escrito), sem que isso signifique uma dicotomização entre o oral/falado e o 

letrado/escrito. 

O Quadro 1 mostra todas as frequências token e type, levantando todos os mecanismos 

de junção analisados na coletânea de 15 (quinze) textos produzidos por alunos do sétimo ano a 

partir da proposta de produção textual de um artigo de opinião. Os resultados gerais podem ser 

observados no quadro a seguir: 

 

Relação TOKEN MJ TYPE 

P H 

Adição 40 (33,31%) E 60% 7 (100%)  

 17,5% 24 (100%) - 

Também 7,5% 1 (100%) - 
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Mas também 2,5% - 1 (100%) 

Além de 2,5% 3 (100%) - 

Mas enfim 2,5% 1 (100%) - 

E que 2,5% 1 (100%) - 

E também 2,5% 1 (100%) - 

até 2,5% 1 (100%) - 

Causa 39 (32,77%) Porque 34,28% 8 (66,66%) 4 (33,33%) 

por causa de 14,28% 2 (100%) - 

Pois 11,42% 4 (100%) - 

E 11,42% 4 (100%) - 

 11,42% 2 (100%) - 

Por 5,71% - 5 (100%) 

Que 5,71% - 1 (100%) 

por isso que 5,71% 1 (100%) - 

por conta que 2,85% 4 (100%) - 

por isso 2,85% 1 (100%) - 

até por que 2,85% 4 (100%) - 

pelo fato de 2,85% 2 (100%) - 

Finalidade 12 (10,08%) Para 66,66% 2 (50%) 2 (50%) 

Por conta de 25% 1 (33,33) 2 (66,66%) 

pro 8,33%  1 (100%) 

Contraste 8 (6,7%) Mas 62,5% 5 (100%)  

Só que 12,5% 1 (100%)  

Mas também  12,5% 1 (100%)  

 12,5% 1 (100%)  

Alternância 6 (5,04%) ou 100% 6 (100%) - 

Comparação 5 (4,2%) Com o 60% - 3 (100%) 

Igual de 20% - 1 (100%) 

como 20% 1 (100%) - 

Modo 4 (3,36%) como 100% 2 (50%) 2 (50%) 

Concessão 3 (2,5%)  66,66% 2 (100%) - 

mas 33,33% 1 (100%) - 

Tempo terminus ad 

quo 

1 (0,84%) até 100% - 1 (100%) 

Condição 1 (0,84%) quando 100% - 1 (100%) 
 

Quadro 1 – Levantamento das frequências type e token (artigo de opinião) 

 

Percebe-se, pelos dados do quadro 1, pensando no critério de bidimensional (parataxe 

ou hipotaxe), que há uma maior recorrência de parataxe. Percebe-se, ainda, que as relações de 

sentido que prevalecem, nesse caso, são a adição (33,31%) e causa (32,77%), considerando, 

também, uma quantidade significativa de mecanismos de junção com o sentido de finalidade 

(10,08%).  

As relações de sentido, dentro da parataxe, que mais foram recorrentes são de adição e 

de causa, por meio de vários mecanismos de junção; na hipotaxe, causa e finalidade. Por isso, 

considerando a tradição discursiva do gênero artigo de opinião, as relações semântico-

cognitivas presentes – tanto na hipotaxe quanto na parataxe – foram coerentes com a finalidade 
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desse tipo de texto que deve apresentar uma tese para uma discussão contextualizada. Por isso, 

era esperado que os alunos colocassem, em seus textos, juntores de causa, adição, finalidade e 

contraste. É importante afirmar, no entanto, que, observando a dependência sintática no eixo 

tático, alguns mecanismos de junção estão mais propícios à parataxe (como “e”, com ideia de 

adição) e outros à hipotaxe (como o “para”, com ideia de finalidade). 

Vale destacar, ainda, o predomínio da justaposição, sendo que, tradicionalmente, é 

atribuída a ela, na escrita, a simplicidade. Porém, a partir dos resultados obtidos, é possível 

dizer, de contramão a esta ideia, que os mecanismos paratáticos – concretizados em 

justaposição – assumiram diversas relações semântico-cognitivas, extrapolando os paradigmas 

conceituais defendidos pela gramática tradicional.  

Como exemplo disso, podem ser citados os mecanismos de junção “e” e o “vazio” (), 

utilizados, predominantemente, para indicar causa e adição, nas narrativas, mas que assumiram 

diferentes relações semântico-cognitivas presentes na parataxe. Veja, nos exemplos abaixo 

retirados dos textos escritos pelos alunos, em relação ao uso do “vazio” (): 

1. “Os Youtubers são bastante brincalham  são humorista  ele não falão só das 

pessoas”. 

2. “Eu não gosto de cuidar da vida dos outros  isso os youtuber fazem bastante”. 

3. [...] “os youtubers estão sendo os queridinhos da internet,  eles estão tendo um posto 

igual de atores de Hollywood”. 

 

Em uma perspectiva funcionalista, do “vazio” (), pode-se inferir várias relações de 

significado entre as orações, principalmente causa e adição (como foi verificado nos 

resultados). No fragmento 1, a justaposição tem valor de adição, pois indica uma série de ações 

que o youtuber faz; no fragmento 2, há uma relação mais abstrata de contraste, pois indica uma 

tensão de comportamentos (o que se pode fazer em oposição àquilo que não se faz; no caso, 

cuidar da vida dos outros); no fragmento 3, há o sentido de causa, já que “ter fama igual aos 

atores de Hollywood” é uma consequência de ser “queridinhos da internet”. 

Os resultados apresentados permitem duas considerações importantes: (i) no artigo de 

opinião, mesmo não sendo uma tradição comum ao gênero, houve maior ocorrência de 

mecanismos de parataxe, o que deveria demonstrar simplicidade, mas que acabou enriquecendo 

o texto; (ii) como esperado dentro da tradição deste gênero textual, houve muitas relações de 

causa e adição, na parataxe, e causa e finalidade, na hipotaxe, que garantem a 
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argumentatividade, estabelecendo relações lógicas entre as ideias debatidas sobre o universo 

dos youtubers. 

A justaposição, como recurso mais utilizado pelos alunos, em contraste com a hipotaxe 

– culturalmente privilegiada nas culturas letradas –, mostra que a escrita, em crianças em 

formação (7º ano), é uma ferramenta de extrema complexidade visto que, a partir dos juntores, 

os alunos conseguem desenvolver vários efeitos de sentidos.  

Entender essa realidade permite que haja, cada vez mais, um olhar curioso e, acima de 

tudo, científico para a escrita dos alunos. À medida que os professores e os profissionais das 

letras, em contato com a educação, reconhecerem o caráter heterogêneo da escrita, serão 

possíveis intervenções mais precisas para solucionar problemas de escrita, acabando com o 

misticismo que envolve a produção textual: sempre vista como erro e não como acontecimento.  
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES E O TRABALHO COM A 

LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Marisa De Souza Cunha Moreira 

 Representações sociais. Leitura. Educação Infantil 

  

Este texto apresenta um recorte da pesquisa de doutorado em educação, em fase 

inicial, a respeito da leitura e representações sociais de professores que atuam na educação 

infantil. Tendo em vista que a leitura é um conteúdo mais que relevante para uma sociedade 

que se apresenta com um dinamismo e uma quantidade avassaladora de informações, a leitura 

é um objeto que ao mesmo tempo em que forma e informa, potencializa o exercício da 

cidadania e cumpre um dos quesitos necessários para que uma pessoa esteja alfabetizada.  

Ao pensarmos em cidadania, o trabalho é uma das realidades imbricadas que, para se 

efetivar em uma sociedade capitalista, requer que os trabalhadores para além de 

corresponderem com a função designada, entre outras prerrogativas, estejam alfabetizados. 

Nesse contexto, foi designada à escola, a função precípua de formação intelectual dos 

indivíduos, o que compreende também sua alfabetização e, de acordo com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo terceiro, 

inciso XI, prevê a ―vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Sendo a instituição escolar um ambiente privilegiado para o ensino sistematizado dos 

conhecimentos produzidos ao longo dos tempos pela humanidade, há por grande parte das 

pessoas que convivem em sociedades escolarizadas, a expectativa de que a criança ao 

frequentar a escola, aprenda e possa efetivamente inserir-se e participar no âmbito letrado, ou 

seja, possa ler e escrever. Considerando que desde 1996 a educação infantil passou a integrar 

a educação básica, o acompanhamento e o papel da educação infantil receberam nova tônica, 

de tal modo que em vários municípios foram implementadas avaliações sistematizadas para a 

supervisão do trabalho pedagógico desenvolvido.  

Assim, as expectativas para a educação infantil voltam-se às questões do letramento, 

de modo vinculado à alfabetização. Soares (2003, p. 5) defende “a especificidade e, ao mesmo 

tempo, a indissociabilidade desses dois processos – alfabetização e letramento, tanto na 

perspectiva teórica quanto na perspectiva da prática pedagógica.” Neste contexto, interessa-

nos investigar quais as representações sociais as/os professoras/es de educação infantil 

possuem acerca do trabalho pedagógico em relação à leitura, para tanto, buscaremos 

“processar informações” (MOSCOVICI, 2015, p. 30), ou seja, compreender tais 
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representações. De acordo com Moscovici (2015, p. 52), as 

representações “restauram a consciência coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e 

acontecimentos de tal modo que eles se tornam acessíveis a qualquer um e coincidem com 

nossos interesses imediatos”. 

No que se refere ao tema leitura, outro ponto aguçante consiste em compreender qual 

relação esses professores possuem com a leitura no espaço escolar e para além dele, uma vez 

que os docentes podem contribuir para a formação leitora dos educandos durante o processo 

educacional, pois conforme apontam Manke e Galvão (2018, p. 3), “o gosto por determinadas 

obras, os modos de ler, a interpretação e a modelagem do sentido do texto são resultado de 

um processo, ao mesmo tempo individual e coletivo, que transcende as práticas consideradas, 

a priori, próprias de cada grupo social.” 

No entendimento de Camargo (2010, p. 19) “a leitura é o momento da vertigem, da 

experiência abismal em qualquer texto, da alienação do sujeito”. Um questionamento nos 

inquieta: a leitura por prazer ou fruição tem espaço na vida dos professores, produz sentido e 

lazer? A leitura é investigada em diferentes campos de pesquisa, como por exemplo, educação 

e linguística.  Alguns estudiosos do campo da linguística – área que fornece subsídios para o 

ensino da língua materna – atestam a importância de um trabalho pedagógico com a leitura e 

que, portanto, esta deveria preceder o ensino da escrita. Conforme Cagliari (s.d., p. 79), 

[...] em primeiro lugar, deve-se salientar que é muito mais fácil ler do que 

transportar os sons da fala para a escrita (seja ela qual for). Aqui, temos uma 

consequência pedagógica: é muito melhor começar ensinando as crianças a ler do 

que a escrever. 

Nesse sentido, a pesquisa centrar-se-á nas representações sociais que professores 

possuem acerca da leitura, de suas experiências leitoras, de seus processos formativos 

enquanto leitores e do trabalho pedagógico com a leitura na Educação Infantil. A importância 

da temática apoia-se em Osti e Brenelli (2013a, p. 57) ao afirmarem que 

a relevância do estudo das representações sociais no âmbito escolar se justifica pelo 

fato da representação se formar na prática social, refletindo os pensamentos e 

sentimentos despertados, formados e consolidados na experiência diária daqueles 

que trabalham e são servidos pela escola.  
Em relação às representações sociais sobre leitura, pretende-se compreender o que a 

leitura representa para cada participante e quais os sentidos são produzidos por meio dela, seja 

para o professor enquanto leitor e também como formador de leitores. Para Cagliari (1982, p. 

12),   

a leitura, por sua vez, não é a fala da escrita. Descobrir o que está escrito não é ler, 

decifrar. A leitura pressupõe um amadurecimento de habilidades linguísticas, desde 

o processo de produção oral da fala, até o raciocínio sobre o pensamento exterior, 

expresso por outra pessoa.  
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De acordo com Becalli e Schwartz (2015, p. 15) o ensino da 

leitura na escola “pressupõe um ensino sistematizado e intencional que leve em consideração 

as condições objetivas e as especificidades dessa prática cultural.” Diante dessa afirmação, 

para se sistematizar é necessário conhecer o objeto de ensino, ou seja, a linguística. Assim, as 

autoras pontuam que a organização desse trabalho “envolve tanto concepções de linguagem 

como de processo de apropriação de linguagem, o que acaba por influenciar a formação dos 

alunos e, consequentemente, dos sujeitos leitores na sociedade.” (BECALLI; SCHWARTZ, 

2015, p. 15). 

Ao se referir sobre representações sociais, este trabalho baseia-se nos estudos 

desenvolvidos por Serge Moscovici (1925-2014), Denise Jodelet, Mary Spink e outros 

estudiosos que norteiam-se pela Teoria das Representações Sociais cunhada por Moscovici.  

Para Spink (1993, p. 300) “as representações são, essencialmente, fenômenos sociais 

que, mesmo acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser entendidos a partir do 

seu contexto de produção.” 

Ao se pensar as representações sociais, Jodelet (2009) propõe que se considerem os 

universos de pertença das representações que compreende três esferas: subjetividade, 

intersubjetividade e a da transubjetividade. Assim, pretende-se ao depreender as 

representações sociais dos docentes acerca da leitura, a subjetividade será utilizada como lente 

e, para as análises serão requisitadas a intersubjetividade e a transubjetividade.   

A noção de subjetividade pode ser compreendida ao se “considerar os processos que 

operam no nível dos indivíduos eles-mesmos”, os quais “podem ser de natureza cognitiva, 

emocional, e dependem de uma experiência de vida.” (JODELET, 2009, p. 696). Nesse 

sentido, o estudo buscará conhecer qual a experiência leitora de cada participante, o 

significado que atribuem ao processo de leitura e a trajetória na tríade: leitor-professor-

mediador dos processos de leitura. Portanto, 

Levar em consideração o nível subjetivo permite compreender uma função 

importante das representações. As representações, que são sempre de alguém, têm 

uma função expressiva. Seu estudo permite acessar os significados que os sujeitos, 

individuais ou coletivos, atribuem a um objeto localizado no seu meio social e 

material, e examinar como os significados são articulados à sua sensibilidade, seus 

interesses, seus desejos, suas emoções e ao funcionamento cognitivo. (JODELET, 

2009, p. 697). 

Em relação à intersubjetividade a compreensão versará em torno daquilo que é comum 

para vários indivíduos de um grupo e, portanto, “contribuem para o estabelecimento de 

representações elaboradas na interação entre os sujeitos, apontando em particular as 

elaborações negociadas e estabelecidas em comum pela comunicação verbal direta.” 

(JODELET, 2009, p. 697). De acordo com Moscovici (2015), as influências sociais podem 
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afetar o cotidiano das pessoas, o que pode gerar entre um público, 

interesses, pensamentos e atitudes semelhantes, levando assim a relações intersubjetivas, pois 

segundo Jodelet (2009), os indivíduos não são isolados e sim, atores sociais em atividade, que 

podem atribuir significados ou ressignifcar algo de modo consensual. 

Em síntese, as representações sustentadas pelas influências sociais da comunicação 

constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o principal meio 

para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros. 

(MOSCOVICI, 2015, p. 08).  
Para relacionar os aspectos semelhantes entre os participantes do grupo de professores 

acerca da leitura, ou seja, as representações próprias aquele universo pesquisado, a esfera da 

transjubetividade será pertinente, uma vez que a “transubjetividade se situa diante da 

intersubjetividade e remete a tudo que é comum aos membros de um mesmo coletivo” 

(JODELET, 2009, p. 698), remetendo-se a pontos convergentes. “Ela se compõe de elementos 

que atravessam o nível tanto subjetivo quanto intersubjetivo. Sua escala domina tanto os 

indivíduos e os grupos quanto os contextos de interação, as produções discursivas e as trocas 

verbais.” (JODELET, 2009, p. 698). 

Desse modo, contando com a participação de trinta professores de educação infantil 

que atuam com crianças de três a cinco anos de idade, de diferentes escolas municipais de 

uma cidade do interior paulista (Limeira), a pesquisa qualitativa utilizará como instrumentos 

de coleta questionário e entrevista semiestrutura, pois pretende compreender quais 

representações cada docente possui sobre a leitura e o trabalho com esse conteúdo, o que é 

usual entre professores de uma mesma unidade escolar e quais pontos são comuns aos 

professores independentemente da escola que atuam. 

Destarte, para Moscovici (2015, p. 10), as representações sociais 

Impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que nós 

produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós sabemos 

que elas correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua 

elaboração e, por outro lado, à prática específica que produz essa substância, do 

mesmo modo como a ciência ou mito corresponde a uma prática científica ou mítica.  

Na questão de abordagem da pesquisa, o trabalho apoia-se em Alves-Mazzoti (2006) 

que entende ser importante buscar uma visão global do fenômeno pesquisado. 

O estudo de caso qualitativo constitui uma investigação de uma unidade específica, 

situada em seu contexto, selecionada segundo critérios predeterminados e, utilizando 

múltiplas fontes de dados, que se propõe a oferecer uma visão holística do fenômeno 

estudado (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 650). 

 Em uma busca preliminar, junto ao Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 

inserindo os termos “representações sociais sobre leitura”, o portal apresentou 573980 

trabalhos. Com o recurso para refinar os resultados, buscou-se encontrar trabalhos delimitados 

a teses e na área da educação, resultando em 5667 trabalhos localizados. Os primeiros títulos 
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analisados, abordam a temática, de modo geral no Ensino Médio, na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no Ensino Fundamental, o que já nos apresenta um 

indicativo para a sequência do levantamento bibliográfico: acrescentar outro elemento para 

refinar os resultados, ou seja, a educação infantil.  

Em síntese, de acordo com Osti e Brenelli (2013 b, p. 419), “considera-se importante 

estudar esse universo de representações, uma vez que todo processo educacional é 

influenciado pelas relações construídas entre professores, alunos e seus pares”, o que 

impulsiona a pesquisa sobre representações sociais de professores e o trabalho com a leitura 

na educação infantil. 
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ATIVIDADES EPILINGUÍSTICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Mariana Guerato Garcia 

Heloisa Chalmers Sisla 

 

Atividades epilinguísticas. Anos iniciais do Ensino Fundamental. Leitura e produção 

textual. 

 

Este resumo se refere a um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cujo principal 

objetivo foi identificar, nos trabalhos analisados, as contribuições das atividades epilinguísticas 

para as práticas pedagógicas dirigidas para a leitura e produção de textos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

O ensino de língua portuguesa na escola envolve o uso de língua oral, escrita e análise 

linguística. Esta última é definida por Geraldi (2013) como “conjunto de atividades que tomam 

uma das características da linguagem como seu objeto” (p. 189). Para esse autor, o texto deveria 

ser utilizado como unidade de ensino com o objetivo de refletir sobre o uso e funcionamento 

da língua. É dividida por dois elementos: atividade metalinguística e epilinguística.   

Geraldi (2006) reitera que grande parte do processo escolar é direcionado para o ensino 

da metalinguagem, não permitindo espaços para reflexões sobre o uso da língua. A partir do 

material didático, o aluno faz o exercício repetidas vezes, entretanto, não ocorre uma 

aprendizagem significativa, mas sim, algo mecânico, no qual a capacidade reflexiva e criativa 

do aluno é tolhida, e dificilmente ele poderá socializar suas experiências e vivências. Para 

Possenti (1996) não faz muito sentindo ensinar terminologias e nomenclaturas para quem ainda 

não adquiriu compreensão mínima da língua portuguesa. Nesse sentido, o autor indica que um 

caminho para construção de tal compreensão se dá por meio de práticas efetivas de leitura e 

escrita, tanto que ele as considera como um exercício que deveria ser realizado diariamente nas 

escolas. Este autor afirma ainda que saber uma língua não é o mesmo que conhecer sua 

gramática, ou seja, é possível utilizar uma língua para comunicar, pedir, explicar, sem 

necessariamente conhecer todas as regras gramaticais e os termos técnicos que ela contém.  

Já o conceito de atividade epilínguistica, foi pensado pelo linguista francês Antonie 

Culioli a partir da Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas. No Brasil, Carlos Franchi 

(2006) foi o primeiro professor a se debruçar nessa temática e utilizar esse termo. Identificamos 

isso em seu trabalho “Criatividade e Gramática”. Segundo ele, 
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Chamamos de atividade epilinguística a essa prática que opera sobre a própria 

linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos modos 

de construção canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as formas 

linguísticas de novas significações (FRANCHI, 2006, p. 97). 

 

Epilinguística tem origem grega, EPI significa: por cima de, sobre, a respeito de; isso 

quer dizer que atividade epilinguística está por cima da linguagem, operando sobre ela. 

Podemos perceber que esta atividade está presente na reflexão do significado de uma palavra 

em determinado contexto, na substituição desta por outra, está nos trocadilhos, em achar algo 

bonito ou não, nos questionamentos, na oportunidade de reformular algo que não ficou claro, 

dizer de outro modo, mudança de sentido, os recursos expressivos. Este tipo de atividade propõe 

uma reflexão direta sobre a linguagem, operando sobre, e não “para além dela” (BAGNO, 

2015), permitindo que o estudante faça elaborações, modificações e correções em seu texto, 

sendo ele oral ou escrito, com o objetivo de melhorar a compreensão. A atividade epilinguística 

é realizada constantemente pelas pessoas na oralidade. Já no processo educativo ela acontece 

tanto na leitura quanto na produção textual. Por meio dela o/a aluno/a poderá desenvolver 

habilidades para refletir com autonomia sobre a própria língua.  Porém, é pouco conhecida e 

resgatada no ensino da leitura e da escrita, conforme Bagno (2016). Segundo os autores já 

indicados, a ausência de atividades epilinguísticas resulta em um ensino com base na 

memorização de nomenclaturas e terminologias.  

Um ensino de análise linguística com ênfase na metalinguagem resultará na limitação 

de práticas de leitura e escrita (GERALDI, 2006). Uma das alternativas para melhorar esse 

quadro é que o/a docente inclua atividade epilinguística em sua prática, com a intenção de que 

sua turma aprecie textos de qualidade, analise a linguagem e reconheça bons autores.  

A investigação teve por base a pesquisa bibliográfica. Para atender o objetivo proposto, 

realizamos um levantamento de artigos em bases de dados como Scientific Electronic Libraly 

Online (SciELO), Google Acadêmico e no Periódicos CAPES bem como nos anais do 

Congresso de Leitura do Brasil (COLE). Foram selecionados quatorze artigos, produzidos entre 

2000 e 2014. O critério de escolha foi por trabalhos que atendessem as palavras-chave 

relacionadas com a pesquisa e que de alguma forma apresentassem ideias para respondermos a 

seguinte questão: Quais são as contribuições das atividades epilinguísticas para as práticas 

pedagógicas envolvendo a leitura e produção de textos? Alguns aspectos sobre os trabalhos 

analisados são expostos a seguir. 
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As pesquisas de Bezerra e Semeghini- Siqueira (2007), Goulart 

(2000), Miller (2003), Nogueira e Fontoura (2007), Santos (2005) e Souza (2009) são 

direcionadas aos anos iniciais do ensino fundamental, ao passo que os trabalhos Britto et al 

(2005), Martins (2008), Salviato-Silva (2008), Silva (2010), Teixeira (2011) e Wamser e 

Rezende (2014) se debruçam nos anos finais do ensino fundamental/ensino médio. 

Entendemos, dessa forma, que os trabalhos não apresentam proporções discrepantes, uma vez 

que são seis dedicados aos anos iniciais e seis aos anos finais. Já as pesquisas de Prado et al 

(2012) e Romero (2011) estão sem indicação de faixa etária. 

Identificamos que a centralidade da atividade epilinguística está presente na maioria dos 

trabalhos, com exceção de Souza (2009) e Teixeira (2011), nos quais o assunto predominante 

é análise linguística, apesar de fazer referência ao epilinguismo. 

Em relação ao aspecto da linguagem, cinco dos trabalhos são direcionados à produção 

textual, sendo eles, Britto et al (2005), Goulart (2000), Miller (2003), Nogueira e Fontoura 

(2007) e Santos (2005), desse grupo, a pesquisa de Britto et al (2005) e Nogueira e Fontoura 

(2007) relacionam mais diretamente a oralidade, marcada pelo diálogo e interações e a produção 

textual. Já outro grupo, com cinco trabalhos, sendo eles Martins (2008), Salviato-Silva (2008), 

Silva (2010), Teixeira (2011) e Wamser e Rezende (2014) focam na análise linguística, 

determinando algum aspecto gramatical para ser desenvolvido. Nos trabalhos de Bezerra e 

Semeghini- Siqueira (2007), Prado et al (2012), Romero (2011) e Souza (2009) não há menção 

a um aspecto específico da linguagem. Artigos que se debruçam sobre leitura e atividades 

epilinguísticas são ausentes. 

As pesquisas com a temática das atividades epilinguísticas são em número reduzido. 

Verificou-se o predomínio dos estudos voltados para a revisão textual após a produção de 

textos. Nas práticas pedagógicas as mediações focaram o ensino de um gênero textual, tempos 

verbais, diálogos, concordância, coesão e coerência e conectores alternativos. Numa das 

pesquisas (GOULART, 2000) o estudo voltou-se para a análise epilinguística durante a 

produção textual, e não após, como nos demais, tendo sido mediados a supressão de elementos 

do texto, oscilações de forma de grafar, reelaborações e inserções. 

Percebemos que as práticas pedagógicas adotadas pelos docentes a fim de potencializar 

o processo de reflexão sobre a língua consistia em repertoriar os alunos com textos bem escritos, 

que circulam socialmente e criar contextos significativos de leitura e escrita, com a criação de 

tempos na rotina para interações e a indicação de elementos que haviam passado desapercebidos 

nas produções textuais.  
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Concluímos que as atividades epilinguísticas nas práticas 

pedagógicas de leitura e escrita voltadas para os anos iniciais possibilitaram que os estudantes 

refletissem sobre os recursos expressivos que são utilizados na fala ou na escrita, contribuindo, 

dessa forma, para a produção e reconhecimento de textos bem escritos. Identificamos que 

existem poucos trabalhos relacionados a essa temática, principalmente direcionados às práticas 

de leitura e aos anos iniciais, apesar disso, procuramos evidenciar caminhos para auxiliar os 

docentes a incorporar as atividades epilinguísticas em suas práticas pedagógicas. 
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A criança pequena lê?: a leitura por meio de práticas de letramento 

Amanda dos Reis Hermann 

Leitura. Letramento. Educação Infantil. 

 

Introdução e revisão da literatura 

Todos os acontecimentos referentes à educação brasileira, sempre ocorreram por meio 

de muita luta e esforço advindo de muitas pessoas, assim também ocorreu para a consolidação 

da Educação Infantil como espaço de aprendizagem, direito social da criança e reconhecida 

como dever do Estado e não como assistencialismo tal como antigamente.  De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (2009) houve lutas de 

diferentes grupos, como os de mulheres, mães, trabalhadores, movimentos que visavam a 

redemocratização do país - que acabara de sair de um período de ditadura militar - bem como a 

luta de muitos educadores e educadoras.  

Desde que a Constituição Federal foi outorgada, a Educação Infantil tem ganhado seu 

espaço frente as demais etapas da educação, sendo cada vez mais estudada, entendida como 

uma etapa que merece atenção e possui especificidades. Porém, as lutas não pararam, visto que 

ainda há a concepção assistencialista arraigada no senso comum e estamos vivenciando um 

cenário político crítico, que tende ao retrocesso. Por isso, é preciso que continuemos engajados 

na luta pela educação e que ela seja crítica e libertária. 

Desse modo, a presente pesquisa procura ressaltar que a Educação Infantil, primeira 

etapa da educação básica, deve propiciar às crianças os conhecimentos historicamente 

acumulados, possibilitando o acesso às várias leituras e o contato com as práticas letramento, 

principalmente às crianças oriundas de escolas públicas, que muitas vezes não possuem acesso 

a uma cultura letrada no ambiente familiar. 

O principal objetivo desta pesquisa foi o de analisar como a criança da Educação Infantil 

pode ser uma leitora, ainda que não saiba ler e escrever convencionalmente, por meio de 

práticas de letramento. 

Quando pensamos em leitura, comumente nos remetemos à decifração do código 

linguístico. Passar os olhos pelas letras e emitir sons. Ler as palavras escritas em algum lugar. 

Mas será que a leitura é realmente isso? Será que não estamos realizando leituras a todo tempo, 

leituras do mundo a nossa volta? E se nós adultos realizamos essas leituras, a criança pequena, 

então, não seria também uma leitora? E ler não seria fazer significações acerca das coisas? 

Procuramos o tempo todo o sentido de tudo que nos rodeia. Estamos sempre querendo descobrir 
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e responder ao que não sabemos, assim também é com a criança pequena, que quer aprender e 

conhecer mais sobre o mundo. Para tanto, é necessário a mediação dos adultos, a fim de que ela 

seja motivada a fazer novas descobertas e aprendizados.  

Para Vygotsky (2009), na tenra idade, os processos de criação já se instauram na criança. 

Ele afirma que: “já na primeira infância, identificamos nas crianças processos de criação que 

se expressam melhor em suas brincadeiras”. (p. 16). Nesse sentido, podemos notar nas 

brincadeiras infantis a imaginação a todo vapor. Elas imitam, recriam exemplos já vistos, além 

do jogo de papéis sociais, no qual reproduzem os afazeres de adultos imitando o que veem e 

observam. Porém, de acordo com Vygotsky (2009) “a brincadeira da criança não é uma simples 

recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa de impressões vivenciadas”. (p. 

17). Assim, na infância podemos observar a base da atividade criadora, na qual começa a se 

instaurar a construção e combinação de elementos a fim de criar algo novo. No entanto, 

encontramos em Vygotsky (2009), que esses processos não ocorrem de maneira inesperada. 

Eles são frutos de várias experiências anteriores. Não há como haver atividade criativa 

espontânea. Ela é gerada por meio de contatos anteriores com algo, pela apropriação, interação 

e mediação da cultura. 

Quando a criança começa a utilizar e compreender características da escrita, por meio 

da oralidade, de seus usos e significados, ela é uma criança letrada, pois consegue utilizar os 

mecanismos da linguagem, sem necessariamente ter se apropriado do sistema linguístico – estar 

alfabetizada. A escola é uma das agências de letramento na vida dos indivíduos, e por isso é 

preciso que as práticas letradas estejam presentes desde o início da escolarização, ou seja, a 

Educação Infantil. Ainda que os sujeitos não estejam alfabetizados, utilizam o tempo todo da 

escrita e da leitura, ainda mais pensando em sujeitos que residem em áreas urbanas, onde 

encontram informações escritas por toda a parte e fazem uso delas, as identificando e 

decodificando. 

 

Percurso metodológico 

Tomamos como ponto de partida que a presente pesquisa constitui-se pelo materialismo 

histórico e dialético, que também é um modo de enxergar o mundo. Frigotto (2008) aborda que 

nessa concepção, a maneira de pensar, as ideias, refletem em nosso cérebro tudo o que fora 

vivenciado nas relações exteriores, sociais. Assim, a constituição da dialética se dá em contato 

com a realidade, com a historicidade, situada e marcada por “relações contraditórias, 

conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e transformação dos fatos”. (FRIGOTTO, 
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2008, p. 75). De acordo com o autor somos sujeitos da práxis (teoria e prática) e dessa forma 

buscamos constante transformação, tanto dos conhecimentos, quanto da realidade histórica. 

Nessa perspectiva, então, não há como pensar em método, separado da realidade, do social. O 

método seria então uma forma de “mediação no processo de aprender, revelar e expor a 

estruturação, o desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais”. (FRIGOTTO, 2008, 

p. 77). 

Foram realizadas doze inserções em uma instituição de Educação Infantil, situada dentro 

de uma Universidade Federal, na cidade de São Carlos –SP, com crianças entre os três e quatro 

anos de idade. O enfoque do estudo foi qualitativo.  Utilizamos os seguintes instrumentos de 

coleta de dados: observação em lócus, registros, filmagens e análise de documentos.  

 

Resultados e discussão 

Os dados obtidos são frutos de transcrições de vídeos elaborados no momento de roda 

de leitura realizada na instituição de Educação Infantil em que a pesquisa se deu. As inserções 

eram realizadas às segundas-feiras, no período da manhã.  

A fim de contextualizar a prática da professora será resumido como acontecia a rotina 

da turma: na sexta-feira, a professora realizava a escolha dos livros pelas crianças – apresentava 

a elas uma caixa cheia de livros e deixava que escolhessem qual levariam para casa, a fim de 

que seus pais lessem a elas –. O livro escolhido era colocado em uma sacola confeccionada para 

esse propósito e recebia o nome de “livro viajante”. Na segunda-feira, era feita uma roda de 

leitura com as crianças, na qual cada uma tinha a sua vez de recontar a história do livro 

escolhido.  

Aqui será apresentada uma transcrição de um vídeo, de um momento de leitura relizado 

por uma criança e em seguida analisaremos as marcas linguísticas presentes no discurso dela, 

o diálogo, interação e mediação entre colegas e professora e como ela foi se constituindo como 

sujeito da leitura e do diálogo no decorrer dessa leitura. Chamaremos a criança de Maria, nome 

fictício, a fim de assegurar-lhe o anonimato. Reproduziremos aqui, a transcrição conforme 

aconteceu realmente, com as falas da criança, do modo como ela pronunciou. A criança realizou 

a leitura do livro: “Quem soltou o Pum?” de autoria de Blandina Franco e José Carlos Lollo. 

 

Criança com o livro em mãos começa a leitura lendo a capa do livro: 

- Pum...  

Abre o livro e repete dando risada: 

- O Pum! 
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A professor responde positivamente. 

Maria vai observando as marcas no livro, e lendo as primeiras imagens diz:  

- Olha as pegadinhas do Pum. E olha o Pum! 

Ela começa a folhear o livro silenciosamente, como se estivesse lendo para si mesma 

houvesse e quando se dá conta que já passou da página que inicia a história diz em voz alta a si 

mesma e aos demais: 

- Ah, não! Eu esqueci da página. 

Então ela volta e inicia a história do começo, para que todos possam escutar. 

- O Pum “tava” aqui, derrubou a comida e a água! E as vezes ele “atapalia” as pessoas. 

Criança e professora dão risada. 

Professora indaga: - E agora? 

- E aqui tem um monte de números.  

E vai passando as páginas... 

- E aqui, ele ficou “acoidado” 

E aí “tava” lá, derrubou... Olha... O Pum! 

Maria começa a usar uma voz “engraçada”, como se quisesse dar um tom de humor à 

história lida. 

- Derrubou as coisinhas da tia dele! 

E mostra a imagem. 

- E aqui, sabe?! Tinha uma abelhinha.  

Mostra novamente o livro para todos. 

- E o Pum queria pegar. Ele derrubou um vaso, olha aqui! 

Professora diz: - Muito bem! 

Maria chama uma outra criança na roda e mostra o livro de perto dizendo: 

- Olha aqui, “atapaliou” o pai no trabalho e “atapaliou” o vizinho também. E ninguém 

sabe que o Pum fica escondido embaixo do lençol! E as vezes eu solto ele na chuva! 

Agora, mostra o livro a todos. 

- Depois o guarda pega o Pum e deixou preso o Pum. 

Outra criança diz: 

- Deixou de castigo! 

Maria concorda. 

Neste momento, eu que estava realizando a filmagem, indaguei curiosa: 

- Mas, afinal, quem pe o Pum??! 

Ela me respondeu dando risada: 
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- O Pum é o cão! É o cãozinho. 

- Ele foi preso, porque ele foi na chuva. 

- Depois soltou o Pum. E todo mundo sabe que minha vovó solta o Pum. Oh! Fez 

bagunça no banheiro! 

Professora: E agora? 

E ele derrubou tudo! Muito “disastado” ele é!!! 

- e fim! Quer ver meu desenho? 

Professora e demais: queremos. 

A criança mostra seu desenho e explica: 

- Ele pegando a abelha. 

Professora: Que bonitinho! Parabéns, Maria! 

 

Com este recorte podemos perceber que a criança realiza principalmente a leitura das 

imagens e uma leitura de memória, recordando-se da leitura realizada por seus pais em casa e 

imitando atos já vistos antes, como de mostrar o livro aos colegas de roda, tal como a professora 

realiza em sua prática cotidiana. É possível notar a interação entre professora e criança, que vão 

conversando ao longo da leitura, a professora ora indagando o que irá acontecer, e a criança que 

olha constantemente para a professora, procurando uma aprovação no que está lendo. Ambas 

interagem, bem como com os demais participantes da roda, que não escutam a leitura 

passivamente, mais interagem e participam, olhando as imagens, fazendo observações. 

Em Bakhtin (2012), é pela interação entre os indivíduos e entre o meio que há a 

significação da língua. Na interação que encontramos a fundamentação da língua, uma vez que 

sem interação a língua não teria sentido, nem utilidade, passando a ser apenas um aglomerado 

de códigos e regras. Assim, também para Zuin e Reyes (2010) a linguagem age “como 

responsável pela interação humana, pela constituição da consciência do homem, pelo 

desvelamento do mundo e das relações sociais, deve possuir um papel fundante da relação 

ensino-aprendizagem”. (p. 86). 

Notamos como a significação e a interação estão presentes nesses discursos, 

possibilitando que as crianças manipulem a linguagem, realizem leituras, mesmo que não 

estejam alfabetizadas, e isso se dá ao fato de que a língua é muito mais que um aglomerado de 

signos ou um sistema de códigos, ela é interação. 

 

Considerações finais 
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Os dados apontam que as crianças pequenas significam e ressignificam as leituras por 

meio de diferentes mediações: a releitura de memória, a releitura pela imitação daqueles que 

leram  para ela, a leitura de imagem e leitura pela interpretação. 

Notamos a partir da leitura realizada pela criança, como ocorre a constituição do 

diálogo, interação e mediação. Pudemos perceber a importância da interação social para o 

desenvolvimento dos seres humanos, tal como salienta Bakhtin (2012). 

 Os eventos de letramento que ocorreram possibilitaram às crianças o contato com o 

universo letrado, por meio da leitura de diversos gêneros do discurso, a criança pode brincar de 

ser leitora e naquele momento ela realmente era leitora, pois fazia as suas interpretações e 

significações dos textos, tanto por memória, quanto por leitura de imagens e interação dos 

colegas e professora.  

 Dessa maneira, a leitura vai ganhando sentido para a criança entre os três e quatro anos 

de idade, que ao adquirir o hábito de escutar e ler histórias, se apropriará de um repertório 

discursivo que lhe favorecerá posteriormente na aquisição de outra modalidade de linguagem, 

a escrita alfabética. 
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Literatura infanto-juvenil africana e afro-brasileira na sala de aula 

Daniela de Brito 

Palavras-Chave: Literatura. Educação Infanto-Juvenil. Diversidade. 

 

Em 2003, entrou em vigor a lei 10.639, tornando obrigatório o estudo de História e 

Cultura africana e afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Desde então, instituições 

públicas e  privadas de educação vêm tentando se adaptar à nova realidade. Convém assinalar 

que, quando nos referimos à cultura afro-brasileira, estamos tratando do conjunto de 

manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana 

desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao Brasil, em 

sua maior parte, trazida pelos negros na época do tráfico transatlântico de escravos. Vale 

lembrar que uma característica que marca a história comum dos africanos é a experiência da 

colonização e, consequentemente, da escravidão, isto é, o impacto que as violentas ações dos 

colonizadores gerou em suas vidas.  

Aqui, no Brasil, a cultura africana recebeu também a influência das culturas europeia 

(principalmente portuguesa) e indígena, de forma que aspectos de origem africana na cultura 

brasileira encontram-se, com frequência, mesclados a outras referências culturais. Traços 

fortes da cultura africana podem ser encontrados hoje na literatura, na música popular, na 

religião, nas festividades, embora, tanto na época colonial como durante o século XX, a 

matriz cultural de origem europeia foi a mais valorizada no país, enquanto que os elementos 

da cultura africana e afro-brasileira foram muitas vezes desprezados, desestimulados e até 

proibidos, situação que vem, aos poucos, alterando-se com a promoção de políticas 

afirmativas. 

O objetivo deste trabalho, a princípio, é estabelecer uma discussão em torno dos temas 

referentes à diversidade das culturas africanas, sem perder de vista o resultado do encontro 

dessa pluralidade com a cultura europeia, cujo resultado é a construção de uma identidade 

nacional múltipla. Ampliar também o debate em torno das possibilidades de se desenvolver, 

desde a educação infantil, um trabalho sobre cultura e literatura africana e afro-brasileira na 

sala de aula, a fim de abordar, por meio de manifestações artísticas, formas efetivas para 

enfrentar a discriminação nos contextos educacional e social. 

 Lembrando, aqui, que, como afirma Bastide (1997, p.    ), “[...] não basta criar uma 

pátria, é preciso solidificá-la pela fusão de todos os seus filhos”, por isso o diálogo entre as 

diferentes culturas que forma o Brasil é essencial, pois 
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[...] preocupados com nós próprios, com o que fomos e somos, deixamos de 

confrontar o que temos por herança da África com a África que ficou no outro lado 

do Oceano, tão diversificada na geografia e no tempo. No entanto, a história da 

África – antes e durante o período do tráfico negreiro, faz parte da História do 

Brasil. (SILVA, 2003, p.236) 

 

Desse modo, ainda nos termos de Silva (2003, p.240), a História da África “é 

importante para nós, brasileiros, porque ajuda a explicar-nos. Mas é importante também 

porque nos faz melhor compreender o grande continente que fica em nossa fronteira leste e de 

onde proveio quase metade de nossos antepassados.”. 

Como se nota, apesar de ser protagonista da História do Brasil, durante décadas, a 

população negra foi apresentada como mera coadjuvante no currículo escolar brasileiro. Após 

muitos anos de dívida com essa parcela significativa da população, a situação começou a se 

modificar na década de 2000, com a aprovação da lei 10.639, que acrescentou dois artigos à 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e estabeleceu “o estudo da História da 

África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil.”. Entretanto, ainda há muito o que ser 

modificado. 

Embora esta lei não contemple a Educação Infantil, basta ler o Parecer, Resolução e 

Plano Nacional dela decorrentes para se  verificar como essa etapa da educação infantil e a 

superação da disseminação do preconceito figuram, nos dias de hoje, entre as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Com a promulgação da lei, foi 

estabelecido um marco político e pedagógico de reconhecimento e valorização das influências 

africanas, na tentativa de colaborar para o desenvolvimento de uma educação que privilegia a 

identidade multicultural e a diversidade étnica das crianças que frequentam espaços infantis.  

 Nessa perspectiva, justifica-se este trabalho, cujo propósito é contribuir para uma 

reflexão em torno de conteúdos que estejam relacionados à história e cultura da África e dos 

afro-brasileiros, reforçando o compromisso com o fortalecimento dos laços existentes entre 

Brasil e África, abrindo caminhos para aqueles que procuram respostas de como construir, 

sobretudo no cotidiano escolar, uma sociedade livre de discriminação e preconceito racial.  E, 

devido ao hibridismo cultural que impera na literatura produzida em países colonizados, 

explica-se a escolha da literatura africana e afro-brasileira como caminho fértil para 

desenvolver esta proposta. 

 Trata-se, portanto, de um trabalho que busca levar à reflexão sobre a pluralidade 

étnico-cultural e a formação identitária da sociedade brasileira, afinal, a história do Brasil foi 
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construída com base na diversidade de sujeitos históricos, incluindo 

nações e povos que aqui viviam ou que foram trazidos pra cá. Além disso, é necessário frisar 

que os negros, bem como os índios, nas versões escritas da História, são representados, 

habitualmente, apenas como transmissores de algumas heranças culturais à nação, silenciando 

ou distorcendo-se as resistências e permanências desses indivíduos ao longo dos séculos, 

equívoco que também precisa ser colocado em debate. 

 Para tanto, levaremos em consideração, sobretudo, a arte de contar histórias, tão antiga 

quanto o homem, porque este sempre precisou das histórias para viver, sonhar, conhecer 

melhor o mundo, encarar a realidade. As histórias estimulam a imaginação e preenchem a 

nossa mente com ideias, acontecimentos, desejos. Além disso, a capacidade humana de 

guardar na memória tudo o que é dito pela voz é uma forma essencial de preservação de 

muitas culturas e, para algumas civilizações, era a única forma de aquisição e transmissão do 

conhecimento. Contar histórias é algo indispensável para o desenvolvimento humano. No 

caso do universo infanto-juvenil, não podemos esquecer as qualidades mais importantes das 

histórias: a graça, o pitoresco, a situação breve e objetiva, a interrogação que causa a 

curiosidade e a emoção que leva a uma compreensão mais clara do outro ou à solidariedade 

ativa, sendo, dessa forma, vital a sua participação constante na formação das crianças e dos 

jovens. 

 Pensando nisso, neste trabalho, utilizaremos obras literárias infanto-juvenis de autores 

africanos, como Luandino Vieira, José Eduardo Agualusa, Nelson Saúte, Mia Couto, Ondjaki, 

Maria Celestina Fernandes, Orlanda Amarílis, Odete Semedo, Lucílio Manjate, bem como de 

obras escritas ou adaptadas por autores brasileiros, entre eles, Rogério Andrade Barbosa, 

Ricardo Dreguer, Heloísa Pires Lima e Celso Sisto, que abordam as temáticas africanas em 

textos nacionais. Além de textos de pensadores que desenvolvem um trabalho em torno das 

questões culturais africanas, com destaque para as obras de Marina de Mello e Souza, Leila 

Leite Hernandez, Alberto da Costa e Silva, Zila Bernd, e de pesquisadores da arte de contar 

histórias, como Amadou Hampaté-Bâ e Regina Machado. 
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Introdução 

Os Contos de Fadas são histórias passadas de geração em geração por meio da 

oralidade, são caracterizadas como narrativas fictícias que apresentam magia e encantamento, 

bem como personagens do folclore, como: anões, dragões, fadas e bruxas. Apesar de 

inicialmente seu foco não ser o público infantil, após readaptações as histórias ganharam 

espaço e credibilidade entre as crianças, mais especificamente após o século XVIII, com a 

ampliação das escolas e um novo público consumidor, os alunos.  

Mais que um simples entretenimento, Bettelheim, (2007) afirma que as histórias são 

ótimas aliadas na formação da personalidade da criança, estabelecendo sentidos e motivos 

para se viver e conviver em sociedade. Soares (2011) complementa dizendo que os Contos se 

tratam de instrumentos eficazes na formação humana, ética, estética e política. Diante de tal 

importância a questão que mais nos intrigou durante esta pesquisa foi saber se essas histórias 

ainda permaneciam nos acervos das escolas, bem como se os alunos ainda se interessavam 

por elas, mesmo diante da expansão tecnológica e literária. Neste caso, a pergunta chave para 

esta pesquisa foi “Os Contos Clássicos perderam seu espaço no acervo escolar?”. 

Deste modo, aqui apresentamos resultados parciais de uma pesquisa bibliográfica e de 

campo, caracterizadas como, qualitativa de natureza descritiva, envolvendo uma bibliotecária 

e o acevo de uma escola de ensino fundamental do Munícipio de Naviraí, região do sul do 

estado de Mato Grosso do Sul-MS. O estudo teve como principal objetivo investigar como 

tem ocorrido o acesso, a circulação e produção dos contos clássicos da literatura infantil na 

escola, mais precisamente em turmas de 3° ano do ensino fundamental, a partir da expansão 

do mundo literário por meio da implantação do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE). 

Neste caso, os resultados parciais deste estudo indicam que os Contos permanecem 

vivos no acervo da escola já que predominam entre os gêneros literários encontrados, além do 

fato de os professores incentivam esta prática. 
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Para que ler um Conto Clássico? 

No Brasil, sempre que pensamos em literatura infantil a associamos à escola, pois é lá 

que geralmente se tem o primeiro ou até o único contato com os livros literários. Nesse 

sentido, Lajolo (2008) define a literatura e explica a importância deste instrumento no 

currículo escolar.  

É a literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes 

imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos 

quais uma sociedade expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus 

desejos, suas utopias. Por isso a literatura é importante no currículo escolar: o 

cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem 

literária, alfabetizar-se nela, torna-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá 
escrever um livro: mas porque precisa ler muitos (LAJOLO, 2008, p. 106). 

 

Mas, por que trabalhar Contos de Fadas na escola? De acordo com Hillesheim e 

Guareschi (2006), a palavra conto  

[...] origina-se do latim, sendo que seu significado remete a duas dimensões: por um 

lado, à oralidade e, por outro, à ficcionalidade, isto é, trata-se de um relato que não 

tem compromisso com a realidade, utilizando-se do maravilhoso com a função de 

entreter e possibilitar a verbalização das dificuldades humanas (HILLESHEIM; 

GUARESCHI, 2006, p. 109). 

 

Os contos são apresentados por meio de linguagens ou imagens simbólicas e 

proporciona à criança a compreensão de significados profundos que se ocultam na alma 

humana. De acordo com Santos (2012, p. 28),  

  [a] magia dos contos de fadas está em mostrar à criança a ponte que liga realidade e 

fantasia, e isso acontece através dos símbolos, comparações que colocam a criança 

frente a frente com seus problemas diários, suas dificuldades e medos. Os espaços 

físicos escritos nos contos são formas de descrever o inconsciente reprimido do ser 

pueril, e fazê-los pensar nas diversas possibilidades de alcançar a vitória. 

 

Para Bettelheim (2007), os Contos de Fadas tem um poder transformador, que faz com 

que por meio do imaginário a criança se identifique com algumas situações do seu cotidiano 

ajudando-a a resolver conflitos de sua vida. Com base nessa afirmativa, buscamos 

compreender como e se esses livros têm circulado entre as crianças na escola, se estão 

esquecidos nas prateleiras das bibliotecas ou se têm chegado a esse público privilegiado de 

consumidores. 

De acordo com Alves, Espíndola e Massuia (2011), é importante trabalhar com as 

novas gerações as narrativas dos Contos de Fada e fazê-los reconhecer que essas histórias são 



  

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 
Universidade Federal de São Carlos 

clássicas, pois surgiram de uma tradição oral, antes até da escrita e 

foram passando de geração em geração como forma de entretenimento.  

Podemos definir um conto como uma narrativa cujo enredo desenvolve-se dentro da 

magia, com reis, rainhas, príncipes, princesas, fadas, gênios, bruxas, gigantes, anões, objetos 

mágicos, metamorfoses, em momentos e lugares fora da realidade conhecida e tem como eixo 

gerador, uma problemática existencial (REIS, 2014). 

De acordo com Reis (2014) nos Contos de Fada o tempo nem sempre pode ser 

definido, nem mesmo o lugar, pois são fantasiosos e imaginários, muitos deles revelam 

ambientes jamais possíveis de existir, e por sua carga imaginativa eles se incorporam a 

qualquer cultura. 

 

Metodologia 

 O presente estudo desenvolveu-se por meio de uma pesquisa qualitativa, de 

natureza descritiva, cuja escola selecionada para o desenvolvimento da pesquisa foi uma das 

poucas no Município que ainda tem um espaço físico designado com biblioteca. Após 

definirmos a escola, a fase seguinte foi consultar a funcionaria que atua como bibliotecária 

sobre a quantidade de livros e materiais presentes na instituição. Para isso, agendamos uma 

tarde para uma conversa informal e entregamos um questionário contendo oito questões 

abertas sobre a organização da biblioteca.  

 Ademais, pedimos para conhecer o espaço e local onde são armazenados os Contos 

Clássicos trabalhados em sala de aula pelos professores. 

 

Resultados parciais da pesquisa 

A funcionária que atende na biblioteca é readaptada do setor administrativo, tem 47 

anos de idade e trabalha há 21 anos na escola investigada, dos quais, 15 anos são dedicados à 

biblioteca. Procuramos saber quais tipos de livros existiam na biblioteca e nos deparamos com 

um acervo variado: livro didático, dicionários, livros de literatura infantil, livros de literatura 

juvenil, livros teóricos para os professores, enciclopédias, fotografias, mapas, material 

didático, três computadores e material de consumo, como, por exemplo: cartolina, cola, e.v.a, 

tinta, dentre outros.  

O espaço disponível para o funcionamento da biblioteca é uma sala adaptada composta 

por uma variedade de materiais utilizados na escola. Portanto, não é um ambiente exclusivo 

para a leitura. De acordo com Corrêa (2002), podemos definir biblioteca como: 
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[...] um sistema no qual se encontram acessíveis as fontes de informação, onde estão 

armazenadas os registros do pensamento humano dos diferentes séculos, devendo 

esta atender à alunos, professores e aos demais, que se fazem presentes no contexto 

escolar. (CORRÊA, 2002, p. 110). 

 

Pereira, Frazão e Santos (2012) ressaltam a importância do bom uso da biblioteca nas 

escolas que muitas vezes armazenam tantos materiais que perde o caráter de um ambiente de 

leitura. 

 A biblioteca escolar é considerada uma das forças dentro da escola e junto com o 

professor pode intensificar o poder de requerimento do conhecimento por parte dos 

alunos. Desta forma a biblioteca escolar tem participação ativa no processo de 

formação dos estudantes. Porém para isso é indispensável que os profissionais vejam 

a biblioteca como elemento integrador e imprescindível ao ambiente escolar e 

desenvolvimento infantil e juvenil. (PEREIRA; FRAZÃO; SANTOS, 2012, p. 9). 

 

A funcionária que atua como bibliotecária descreveu vários gêneros textuais que 

predominam na biblioteca, mas não especificou qual deles ocupa maior volume no acervo. 

Em uma das visitas à escola percebemos que a biblioteca armazenava uma maior quantidade 

de livros didáticos do que de qualquer outro gênero. 

Em relação a quantidade de exemplares existentes ela respondeu que há mais de 10 

mil títulos, dentre eles os contos clássicos de literatura infantil. Entre os títulos mais 

procurados por professores e alunos estão: “Gibis, livros de literatura Infanto-Juvenil com 

histórias de terror”. (Funcionária que atua como Bibliotecária, 2018).  

Procuramos saber se na opinião da funcionária as crianças estavam tendo contato com 

os contos de fadas, e sua resposta foi a seguinte: “Sim, porque os professores possuem o 

hábito da contação de histórias desde os primeiros anos nas séries iniciais” (Funcionária 

que atua como Bibliotecária, 2018). Nesta fala, ela ressalta o bom hábito dos professores 

iniciarem a aula sempre com uma história que, na maioria das vezes, vem ao encontro de 

alguma dificuldade da turma. Por exemplo, quando a professora percebe que algum aluno 

vem sofrendo bullying dos colegas, então ela propõe uma leitura voltada a essa temática a fim 

de que os alunos reflitam sobre isso. 

Neste sentido, também perguntamos se ela percebia o incentivo dos professores em 

relação a esses livros, sua resposta foi: “Sim! Mas como sabe os alunos só tem essas 

referências na escola, pois é raro os pais comprarem esses clássicos, já que na maioria das 

vezes os mesmos não tem condições. (Funcionária que atua como Bibliotecária, 2018).  

A partir dos dados apresentados podemos perceber que existem Contos de Fadas a 

disposição dos alunos, porém eles se interessam mais por gibis e outros títulos da literatura 

infanto-juvenil. Na percepção da funcionária que atua como bibliotecária, os alunos têm 
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incentivo dos professores para ler, prova disso é o hábito da contação de 

histórias nos anos iniciais.  

Buscamos saber sobre a frequência com que as crianças tinham contato com os livros 

da biblioteca. Ela respondeu que os alunos de 1°. a 3°. ano do Ensino Fundamental não 

visitam a biblioteca, pois geralmente a professora se encarrega de coletar os livros e levar para 

a sala de aula. Somente a partir do 4°. ano os alunos visitam a biblioteca livremente para 

escolher um livro de acordo com os projetos de leitura que são desenvolvidos na escola.  

Acompanhadas pela coordenadora da escola fomos até o armário onde ficam 

guardados os livros que os professores costumam levar para a sala de aula. E para nossa 

surpresa, os clássicos predominavam dentre os livros literários, havia quatro coleções de 

contos clássicos. Foi possível perceber que esses livros ficam de livre acesso para os 

professores e não há nenhum controle em relação a sua utilização, desde que os livros sejam 

utilizados dentro da escola, pois para emprestá-los é necessário comunicar a direção da escola 

que estabelecerá um prazo para ser devolvido.  

 

Considerações Parciais 

Um ponto que vale destaque é a quantidade de exemplares e coleções de clássicos 

presentes no acervo da escola. Segundo a funcionária que atua na biblioteca os professores 

costumam levar os livros com frequência para sala de aula, além de contar histórias dos 

Clássicos. Neste caso, é possível afirmar que estas histórias estão vivas entre os pequenos 

leitores. 

Além dos contos classicos, a escola dispõe de outras releituras ofertadas pelo PNBE, 

bem como de novas histórias que tentam contribuir com o crescimento, imaginação e 

desenvolvimento das crianças. Devido aos limites deste texto não apresentaremos essas obras 

aqui. É possível afirmar que a partir do PNBE (1997) a literatura infantil tem chegado ao 

aluno com mais facilidade e qualidade, já que os livros selecionados precisam atender 

critérios que implicam em um livro de qualidade. Desta forma, o programa têm apostado em 

releituras dos clássicos por meio de autores mais atuais. 

O intuito desta pesquisa não foi o de defender os Contos de Fada, mas compreender a 

relação entre o passado e o presente desse gênero que representa a origem da literatura para 

crianças e que, de geração em geração, tem atendido às necessidades desse leitor “[...] que 

seriam: povoar a imaginação, estimular a curiosidade, divertir e por último, sem imposições, 

educar e instruir”. (PAIVA; OLIVEIRA, 2010, p. 28). 
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Os Contos de Fadas em Bettelheim: estagiar e ler para crianças 

Claudionor Renato da Silva 

Palavras-chave. Contos de Fadas. Bettelheim. Leitura. 

 

Introdução 

O tema desta pesquisa, em fase inicial, são os contos de fadas e lança um olhar para a 

psicanálise, em Bruno Bettelheim, com contribuições à prática pedagógica de professores (as) 

na Educação Infantil. 

Os contos de fadas são histórias que remontam há muitos séculos e têm, na oralidade, 

seu principal recurso. Apenas no século XVII em diante, a preocupação com estas histórias 

passou a ter um lugar social e “cultural”, diga-se, assim, e, de alguma forma, um lugar 

“escolar” ou educacional, em termos de oralidade, leitura e escrita, sobretudo, na Europa.  

Tais contos tratam diretamente da sexualidade infantil, os conflitos edípicos 

apresentados por Freud e os pós-freudianos (BETTELHEIM, 1997). 

Bruno Bettelheim (1903-1990) foi psicólogo e escreveu, dentre tantas obras, “A 

psicanálise dos contos de fadas” (Bettelheim, 1997). O autor, a partir das histórias dos contos 

de fadas, contadas/lidas e escritas, sobretudo, pelos irmãos Grimm, constrói um texto muito 

propício num olhar diferenciado sobre os contos de histórias na educação infantil, na 

psicanálise freudiana. 

Com base nesta obra de Bettelheim, a presente pesquisa, busca, em atividades de 

Estágio de observação e de regência, um grupo de pesquisa, numa perspectiva de Estágio com 

Pesquisa (Ghedin; Oliveira; Almeida, 2015), colher observações e relatar práticas de contos 

de fadas na educação infantil. 

A prática estagial (Estágio com Pesquisa) tem a seguinte pergunta investigativa: a 

partir dos Relatórios de Estágio de Observação e Regência na Educação Infantil em que se 

observa a curiosidade das crianças e suas reações aos contos de fadas, é possível, numa 

abordagem do Estágio com Pesquisa evidenciar elementos psicanalíticos do desenvolvimento 

infantil integral, apontados por Bettelheim? 

Objetiva-se utilizar o Relatório de Estágio como fonte de análise (Estágio com 

Pesquisa) para os estudos sobre os contos de fadas na teoria da psicanálise presente na obra de 

Bettelheim e como isso se operacionaliza em práticas de leitura e formação de leitores na 

educação infantil. Especificamente, o objetivo desta pesquisa é: apontar as teorias da 

psicanálise presentes nos contos de fadas, apresentados na obra de Bettelheim; utilizar o 
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Relatório de Estágio como fonte para identificação das bases 

psicanalíticas de Bettelheim, a partir da abordagem do Estágio com Pesquisa, com especial 

destaque à formação leitora. 

Como surgiu este interesse de pesquisa? Durante o acompanhamento de orientação 

nos estágios (observação e regência), bem como, a correção e avaliação dos Relatórios Finais, 

as observações e a regência, foi possível perceber que o momento em que as professoras 

começavam a narrar uma história ou quando as estagiárias atuavam na regência com a leitura 

dos contos, as crianças se mantinham atentas e interessadas na narrativa. Todos os alunos 

ficavam quietos, prestando atenção a cada detalhe sobre os personagens das histórias 

narradas, sendo nítido o interesse das crianças. Diante dessas observações, alguns 

questionamentos começaram a ser feitos nos momentos de orientação, como: O porquê de 

tanto interesse? Ou, o que as histórias possuem como “atrativo” para prender a atenção das 

crianças dessa forma?  

Estas mesmas questões foram provocativas para Bettelheim ao escrever “A psicanálise 

dos contos de fadas” em que o autor é claro, desde o início da obra, que a história dos contos 

de fadas tem a intenção de produzir significados às crianças, estimular o imaginativo que 

atuará na estruturação do psiquismo infantil, nos dilemas e conflitos da vida em que ela se 

encontra e naqueles desafios que já possui e que ainda terá ao longo da vida. 

Para subsidiar, antecipadamente, nossas reflexões, enquanto grupo de estágio com 

pesquisa efetivaram-se buscas nos referenciais de Jolibert (1994) e Lerner (2002), sobre a 

leitura para crianças. Depois, se seguiu exclusivamente com a obra de Bettelheim, para 

evidenciar a psicanálise dos contos de fadas e (possíveis) contribuições à formação de 

pedagogos(as). Isso será demonstrado na seção 1 do Desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento 

 

1 Referencial Teórico: a psicanálise dos contos de fadas  em Bettelheim e o Estágio com 

Pesquisa 

Bettelheim (1997), afirma:  

 

Este livro foi escrito para ajudar aos adultos, e especialmente aos que têm 

crianças sob seus cuidados, a se tornarem cientes da importância de tais 

contos. [...] os contos de fadas, como todas as verdadeiras obras de arte, 
possuem uma riqueza e profundidade variadas que transcendem de longe o 

que mesmo o mais cuidadoso exame discursivo pode extrair deles. (p.19) 



  

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 
Universidade Federal de São Carlos 

 

O desafio dos contos de fadas é o de “[...] conseguir uma consciência mais madura 

para civilizar as pressões caóticas de seus inconscientes (BETTELHEIM, 1997, p.22)”. 

Bettelheim (1997), para cada clássico dos contos de fadas, pelo menos, os mais 

conhecidos, como Chapeuzinho Vermelho, estabelece a relação com a psicanálise, que possui 

como elemento articulador constante, o fenômeno edípico, com esperanças para as crianças, 

de vida melhor e, para os adultos, quando essas resoluções edípicas não são resolvidas, um 

futuro desesperador, trágico. 

Apoiam nosso referencial em Bettelheim (1997), alguns outros referenciais, como 

Corso; Corso (2006), Costa (2010) e o dicionário de Psicanálise de Roudinesco; Plon (1998). 

O referencial de Bettelheim (1997) foi muito útil desde o planejamento, junto à equipe 

estagial, que investigava a temática dos contos de fadas. Por isso, o referencial sobre o 

Estágio com Pesquisa (Ghedin; Oliveira; Almeida, 2015) foi um instrumento de construção 

teórico muito rico, em paralelo às leituras em Bettelheim (1997), que afirma, sobre estes 

contos, que os mesmos devem ser considerados na sua especificidade psicanalítica, ao se 

dirigir à descoberta do mundo e à resolução de conflitos cognitivos que são, inicialmente, 

invisíveis e “infaláveis”, mas estão presentes e no curso do desenvolvimento infantil. 

Neste sentido, o Estágio com Pesquisa (Ghedin; Oliveira; Almeida, 2015) contribui 

para a construção desta percepção docente quanto ao valor dos contos de fadas no processo 

educativo. Os autores apresentam a pesquisa educacional como eixo das atividades de 

Estágio. O professor reflexivo-crítico é o “personagem” idealizado para cumprir o objetivo de 

uma ação estagial construída sob o rigor científico, mas na “liberdade” da aprendizagem que 

constitui o Estágio, tendo o professor(a) da sala ou turma, como principais responsáveis 

formativos, ao lado, dos professores(as) da universidade e, sob o foco dos estudantes infantis, 

aqueles que contribuem para a estruturação de sua formação psíquica. 

Falar, portanto, de um Estágio com Pesquisa envolve uma pergunta investigativa e um 

método; constitui-se como proposta de abordagem teórica e de formação de professores(as) 

que, ao trabalharem com os contos de fadas, estão, de fato, construindo conhecimentos e 

identidades. 

 

2 Metodologia 

A pesquisa segue uma proposta bibliográfica (Sampieri, Collado e Lúcio, 2006). 

Buscam-se elementos de diálogo com  a abordagem de Bettelheim (1997) nos Relatórios da 

equipe de pesquisa, seus Relatórios de Estágio de Observação e de Regência na Educação 
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Infantil, operacionalizados/formatados na abordagem do Estágio com 

Pesquisa (Ghedin, Oliveira, Oliveira, 2015). 

O procedimento geral é a identificação de aproximações ou distanciamentos dos 

contos de fadas, observados e utilizados em regência, com a teoria da psicanálise freudiana, 

apresentada por Bettelheim (1997) e, por conseguinte, elencar as contribuições dos contos de 

fadas na prática pedagógica de professores(as) pedagogo(as). Os resultados parciais, a seguir, 

pretendem demonstrar, pelo menos, inicialmente, este procedimento geral e os efetivos 

propósitos elencados na metodologia.  

 

3 Resultados parciais  

Os resultados parciais indicam que, mesmo não se efetivando um estágio de 

observação e regência com este olhar psicanalítico, mas com fundamentos no Estágio com 

Pesquisa (orientação, observação participante, planejamento de atividades de estágio e 

Relatório Técnico-Científico) e numa perspectiva ampla de ensino de leitura (Jolibert, 1994; 

Lerner, 2002), de forma mais ampla, as evidências da construção do pensamento, em 

maturidade, nas respostas dadas pelas crianças, nas atividades de contos de histórias, contos 

de fadas, coincidem com as proposições de Bettelheim.  

Os contos de fadas que foram lidos com as crianças, particularmente, na Regência de 

uma das estudantes/orientandas da pesquisa foram: Chapeuzinho Vermelho, Os três 

porquinhos, Branca de neve e os sete anões, Patinho feio e Cachinhos dourados. Os mesmos 

estão em fase de tratamento de dados iniciais sob o enfoque da obra de Bettelheim (1997). 

Ainda não é visível nestes Relatórios a questão da sexualidade infantil, já que na 

análise inicial da pesquisa se está a considerar a teoria psicanalítica que trata da mente infantil 

e seu desenvolvimento, num construto teórico, portanto, que ainda, não era o objetivo do 

Relatório, que narra e detalha as ações observacionais e de regência, que, são, apenas, fontes 

de dados num Estágio com Pesquisa. 

Mas se sabe que, conforme a teoria psicanalítica de Bettelheim, estas realidades estão 

ali em construção, o que traz alguns desafios aos professores na educação infantil. Por 

exemplo, não exigir explicações e recontos de histórias, mas colaborar para a construção 

imaginativa que contribui para a formação das identidades infantis e formas de 

enfrentamentos de seus conflitos e vida em (per) curso “por meio” da mente e “na” mente 

(consciente e inconsciente), utilizando-se do referencial freudiano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pesquisa segue na estruturação inicial com o referencial teórico em Bettelheim 

(1997) e na construção de elementos/dados dos Relatórios Finais de Estágio que evidenciem 

as colocações teóricas psicanalíticas propostas em Bettelheim. 

O estudo traz e trará importantes contribuições à formação de professores, 

pedagogos(as), sobretudo, no fato, de que, para a psicanálise, os contos possuem a função, de 

desenvolvimento psíquico e, que, por consequência, se admite a afirmativa da importância 

deste construto cognitivo-formativo para a leitura e, posterior escrita dos sujeitos infantis. A 

pesquisa pretende avançar, justamente, nestes dois pontos finais, ainda “soltos” nesta etapa 

inicial da pesquisa, a saber, o construto psíquico e a relação direta com a formação para a 

leitura e o ler, e a formação para a escrita, a começar, pela produção de textos, na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 
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Como desenvolver o gosto pela leitura? Ações desenvolvidas em uma escola 

pública com turmas do segundo ano do ensino fundamental 

Luiara Maria da Cruz 

Roseli Maria Rosa de Almeida 

Palavras-chave: Leitura. Gosto. Práticas pedagógicas. 

 

Introdução 

O presente texto apresenta reflexões de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), realizada no ano de 2018 e que teve como tema a alfabetização e as práticas de 

leitura desenvolvidas em uma biblioteca de uma escola estadual no munícipio de Naviraí-MS. 

Naviraí está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no Sudoeste do Estado de 

Mato Grosso do Sul. Possui uma área territorial de 3.193,541 km2, uma população de 52.367 

mil habitantes (IBGE, 2016) e o gentílico é naviraiense.  

O interesse pelo estudo deu-se a partir do ingresso no Projeto de Extensão intitulado 

“Ações colaborativas entre Universidade e Escola no município de Naviraí: Apoio 

Pedagógico em Alfabetização, Letramento e Matemática”, desenvolvido pela Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Naviraí-MS, que atendeu em média 50 

crianças de uma escola municipal que enfrentavam dificuldades na aprendizagem da leitura e 

da escrita. A partir dessa experiência, do contato com os alunos e com os materiais 

disponibilizados pela bibliotecária, um grande interesse surgiu na busca de compreender 

como a biblioteca tem contribuído para o ensino da leitura no processo de alfabetização. 

Compreende-se que a leitura é de grande importância para a aprendizagem da criança nos 

primeiros anos do ensino fundamental, pois ela passa a ter contato com diversos textos, 

podendo manuseá-los e lê-los para os diferentes fins. Dessa forma, a leitura oportuniza aos 

alunos apropriar-se dos mais variados temas e assim ampliar seus conhecimentos.  

A pesquisa é qualitativa, do tipo descritivo e o objetivo foi de analisar o trabalho 

desenvolvido pela escola e pela coordenadora que trabalhava diretamente com os alunos, com 

o intuito de adquirir conhecimentos a respeito das práticas de leitura desenvolvidas no 

ambiente escolar. Como parte dos procedimentos metodológicos, no primeiro momento, 

visitamos a instituição de ensino com o objetivo de conhecer o ambiente escolar e verificar a 

possibilidade de desenvolver a pesquisa na instituição. Na visita seguinte foi possível realizar 

a entrevista com a coordenadora que ocupava a função de cuidados e organização da 
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biblioteca, pois não havia um funcionário com formação específica (bibliotecária) para 

desenvolver tal função.  

 

Resultados e Discussões 

 

De acordo com a entrevista, verificamos que a coordenadora tinha entre 35 e 40 anos, 

possui licenciatura em Química e Física e há cinco anos desenvolvia trabalhos na biblioteca 

da escola. Os questionamentos propostos para a coordenadora buscaram compreender 

aspectos do acervo da escola, se era utilizado pelos alunos e professores, bem como se havia 

uma relação entre o uso do acervo e o alto índice da escola no IDEB1. 

Em relação à biblioteca da escola, a instituição não possuía uma bibliotecária 

responsável, a coordenadora acumulava essa função. Em seguida, buscando conhecer o 

acervo da escola indagamos a coordenadora a respeito da existência de materiais voltados 

para a alfabetização no 2° ano e percebemos em sua fala que na escola havia materiais 

voltados para a alfabetização e também específicos para o 2° ano.   

 

Sim! Na nossa biblioteca tem os livros de literatura infantil! [...] os livros são 

separados de acordo com o ano da criança. Lá eu tenho de primeiro ano, do 

segundo, do terceiro, quarto e quinto. [...] Eu chamo as crianças, eles vão pegar os 

livros que são destinados para eles, esses livros de literatura, os livros didáticos já 

ficam com eles (coordenadora, 2018). 

 

Durante a entrevista a coordenadora pontuou que procurava desenvolver um trabalho 

de empréstimo de livros semanalmente com cada turma, ou seja, havia um dia para escolher o 

livro na biblioteca. No entanto, esse projeto muitas vezes não funcionava devido às 

obrigações que ela enquanto coordenadora precisava desenvolver na escola. Evidenciou-se 

por meio da pesquisa que a coordenadora mesmo não possuindo uma formação adequada para 

exercer o cargo de bibliotecária demonstrava conhecer os livros que a escola possuía e 

procurava desenvolver um trabalho contínuo com os alunos e professores. Também notamos 

que a biblioteca estava organizada seguindo a indicação da idade dos alunos, sendo assim, 

                                                      
1 IDEB- O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só 

indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar 

e as médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 

no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Disponível 

em: <http://portal.inep.gov.br/ideb> Acesso em: 20 de maio de 2019. 

 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
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havia certo controle da leitura para os alunos, com indicações às crianças de livros, nas 

prateleiras, separados para cada turma escolar.  

Ela ainda pontuou que não existiam apenas materiais voltados para a alfabetização da 

língua portuguesa, mas que também era possível encontrar materiais para a alfabetização 

matemática, como destacou em uma de suas falas:  

 

[...] nós temos também os jogos, jogos pedagógicos de matemática, de gramática, 

de interpretação que são dominós... São vários os tipos de jogos educativos que 

temos, destinados ao segundo ano [...] jogos de fração, sólidos geométricos, bem 

assim, ilustrativos que é para essa parte de alfabetização das crianças, chamar a 

atenção, o material dourado que é muito utilizado na aprendizagem de matemática. 

(coordenadora, 2018). 

 

Quando perguntada se os materiais da biblioteca estavam disponíveis para uso dos 

professores, a coordenadora nos respondeu que “ficam lá na nossa minibiblioteca aqui da 

escola e toda vez que o professor precisa, ele me procura ou procura outro coordenador da 

escola e pega esse material para usar na sala com as crianças” (coordenadora, 2018). 

A coordenadora explicou que esses materiais são procurados com muita frequência 

pelos professores: “[...] praticamente todo dia tem um ou outro professor vindo aqui e pede 

esse material, porque ajuda muito na parte pedagógica, é uma didática diferente”.  

Em outra fala, a coordenadora afirmou que os professores ao fazerem os 

planejamentos das aulas já citam o material que vão utilizar, principalmente quanto aos jogos 

ou livros de leitura, uma vez que é uma forma mais lúdica de atrair o aluno para a aula, 

fazendo com que ele participe e interaja com os demais colegas e com o professor, como é 

possível perceber na seguinte resposta:  

Por que eles pegam os livros com as histórias menores e ali trabalham 

interpretação, teatro, a música, trabalha muita coisa assim... , pintura. Então é um 

caminho aberto essa leitura desses livros pelas crianças, então eles são bastante 

utilizados. (coordenadora, 2018). 

 

As respostas da coordenadora foram positivas em relação aos empréstimos de livros 

para o uso dos professores e comentou que mesmo sem ter um espaço adequado para 

armazenar esses materiais, eles sempre eram procurados por eles. Afirmou ainda que apesar 

de a escola possuir uma biblioteca externa que deveria atender não só a escola, mas também a 

comunidade, esta nunca foi utilizada devido à falta de um profissional qualificado na área 

(bibliotecário) e pela falta de acervo necessário para compor a biblioteca. 
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A biblioteca foi construída com verba pública e não era para atendimento somente 

da escola! Essa biblioteca inclusive tem uma entrada separada que é, seria para 

toda comunidade que se interessasse. Então, ali teria uma pessoa para trabalhar, 

um bibliotecário disponível só ali naquele espaço. Mas, até hoje, já tem vários anos, 

não sei precisamente quantos que ela está construída e não funciona para o que foi 

feito. Na verdade, deveria ter uma pessoa para trabalhar só essa questão de livros, 

de controle, de tombamento, tudo isso tinha que ter, pois meu tempo é escasso, a 

gente tem um monte de outras funções para fazer, eu sou coordenadora da escola, 

então não tem como a gente atender (coordenadora, 2018). 

 

Podemos perceber que a escola necessita de uma pessoa capacitada para atuar na 

biblioteca, uma vez que a coordenadora já exerce suas funções que também exigem muito do 

profissional. No entanto, em muitas escolas há a falta de um bibliotecário para exercer a 

função e por esse motivo funcionários de diversas áreas atuam como tal, como aponta Corrêa, 

Oliveira, Bourscheid (2002): 

 

Além das já conhecidas precariedades em termos de espaço físico e acervo, muitas 

delas “funcionam” com a presença de profissionais de diversas áreas, principalmente 

da educação, como professores e funcionários de diversos departamentos da escola, 

geralmente readaptados e aguardando a aposentadoria. (CORRÊA, OLIVEIRA, 

BOURSCHEID, 2002, p. 2).  

 

Válio (1990, p. 7) argumenta que “[...] se a biblioteca tem a função de contribuir para 

a formação de cidadãos, o papel do bibliotecário seria de facilitar tal aprendizagem para cada 

estudante.” Silva (2011, p. 6) ressalta ainda que “[...] a década de 1930 foi crucial para pensar 

e propor ações no âmbito da biblioteca escolar”, pois até então as bibliotecas estavam 

relacionadas com a igreja e somente na década de 1970 começaram a ter os traços que 

conhecemos hoje. Assim, podemos perceber que a biblioteca escolar está relacionada com 

toda a atividade escolar e o bibliotecário é um educador e também desempenha o trabalho de 

apoio aos professores que o procuram. 

Nesse contexto foi possível perceber que os professores eram incentivados pela 

coordenação a utilizar os recursos pedagógicos que estavam na biblioteca, como jogos e 

outros materiais, no processo de alfabetização dos alunos. De acordo com a coordenadora, os 

professores buscavam livros “curtos” para atividades de alfabetização em sala de aula, a fim 

de proporcionar uma leitura que não fosse apenas do livro didático. 

Com base nas palavras de Válio (1990, p. 8) “[...] o bibliotecário é um professor cuja 

disciplina é ensinar a aprender”. Dessa forma, ele possui um papel fundamental na formação 

do leitor, desde pequeno, pois precisa incentivar a leitura literária como um projeto pessoal de 

formação de leitores, na escola.  
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Considerações finais 

 

O período de alfabetização é de suma importância na vida do aluno, no entanto, esse 

processo exige dedicação, competência e comprometimento dos professores e da escola para 

desenvolver atividades, projetos e outras ações que permitam que o aluno tenha êxito em sua 

aprendizagem.   

Dessa forma, a escola investigada, por meio dos instrumentos de pesquisa utilizados, 

evidenciou que procurava desenvolver a alfabetização por meio de projetos de leitura com os 

alunos, articulados especialmente pela coordenadora pedagógica. Porém, não se percebeu 

muitas atividades lúdicas como jogos, músicas, teatro e outros tipos de práticas que poderiam 

ser desenvolvidas pela escola. O que foi possível observar foi a preocupação e o 

comprometimento da instituição com a aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo. Com 

isso buscavam organizar diversas práticas pedagógicas, o que contribuía positivamente na 

formação das crianças nessa instituição de ensino, conforme demonstraram os índices do 

IDEB. 

Nesse sentido, o ensino da leitura trabalhado pela escola, ocorria por meio da 

frequência com que os alunos pegavam livros na biblioteca, mas não havia um trabalho 

sistemático de ensino que envolvesse as práticas de leitura, eles apenas levavam os livros para 

ler em casa.  

O ensino da leitura é um trabalho árduo e prazeroso, mas que deve ser trabalhado dia 

após dia, durante todo o ano letivo. Só é possível adquirir o gosto pela leitura lendo, por isso, 

é necessário que haja profissionais comprometidos com a educação dos alunos e que tenham 

prazer em desenvolver diferentes projetos que envolvam a alfabetização entrelaçada com a 

leitura literária. 
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Processos Cognitivos Analógicos no Ensino de Redação 

Beatriz Quirino Arruda Doná 

Aline P. de Souza 

Redação. Cognição. Ensino 

 

O presente trabalho, à Luz da Teoria da Linguística Cognitiva, especialmente do conceito 

de Projeções Cognitivas, discutido por Fauconnier (1995; 1997; 2001) e Fauconnier e Turner 

(1994; 1998; 2002), dentre outros, tem por objetivo mostrar a relevância dos processos 

analógicos de projeção, tais como metáfora, metonímia e parábola, na construção de texto 

escrito, e, em particular, do texto argumentativo. Acredita-se, com base em estudos de Arruda 

(2007), que o uso consciente e proposital destes processos funcione como "ferramenta" 

importante na construção argumentativa do texto, uma vez que cria imagens com maior 

visibilidade as quais se referem a situações em que os interlocutores são familiares. A 

intenção de trabalhar com estudantes do Ensino Médio justifica-se uma vez que eles precisam 

desse recurso, não somente para situações de comunicação do quotidiano, mas, em particular, 

para ingressar no Ensino Superior, já que a maioria dos processos seletivos solicita produção 

de texto argumentativo. O trabalho realizado contempla uma série de atividades com base na 

teoria da "Sequência Didática" proposta pelos autores suíços Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004) e tem como objetivo contribuir para o ensino da escrita, propondo, ao profissional da 

educação, como habilitar esse recurso, por meio de uma metodologia de aprendizagem que 

impulsione este tipo de produção. É real que, cada vez mais, exige-se a capacidade de 

transformar a informação em conhecimento e, desta forma, cresce o valor à habilidade de 

selecionar, organizar, estruturar e reestruturar a informação, tornando evidente a importância 

de uma formação completa, multidisciplinar e abrangente. Nesse contexto de preocupação 

com o desenvolvimento sistêmico do aluno, faz-se necessário o estudo de técnicas 

argumentativas que conciliem aspectos emocionais aos racionais para a produção textual. 

Desse modo, o domínio dos processos cognitivos de projeção por analogia seria uma forma de 

trabalhar a emoção no discurso argumentativo. Vale ressaltar, ainda, que, no âmbito do 

Ensino Médio, pesquisas em produção de textos têm apresentado muitos avanços, 

principalmente no que tange o trabalho com os gêneros textuais e suas diversidades. Muito se 

desenvolveu nas últimas três décadas sobre prática de escrita e ensino de redação, 

essencialmente a partir dos estudos de Bakhtin (2003) a respeito dos gêneros textuais e suas 
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contribuições para o ensino de produção de textos em sala de aula. 

Desde então, o que se vê, de fato, são práticas menos mecanizadas e mais interativas, que 

consideram a realidade e a  

 

experiência cotidiana do aluno para a produção de seus textos. E nesse contexto, uma 

produção mais variada e mais próxima da sua realidade. Entretanto, essas produções ainda 

seguem padronizadas, uma vez que na maioria dos casos da prática em sala de aula a figura de 

linguagem não é considerada como parte fundamental do processo argumentativo e nem 

tampouco a analogia é estudada como processo cognitivo importante para a construção do 

pensamento. E, como os textos de base argumentativa são amplamente solicitados em 

vestibulares, urge a necessidade de aprimorar a argumentação como um espaço próprio do 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade no universo textual. Dessa forma, tem-se o 

problema de como ensinar ao aluno do Ensino Médio a utilizar de forma consciente e 

intencional as chamadas, tradicionalmente, figuras de linguagem, no contexto de produção da 

argumentação.  É o que se pretendeu investigar a partir desta proposta. Tomando o arcabouço 

teórico da Linguística Cognitiva associado à teoria da Sequência Didática, pretendeu-se 

utilizar a mesma proposta de sequência didática, já definida como linha de trabalho para 

muitos cursos de redação - e aqui adaptada ao contexto específico deste trabalho -, na 

elaboração de atividades de construção de metáforas, metonímias e parábolas na confecção do 

texto argumentativo escrito. Por meio de uma série de atividades desenvolvidas em sala de 

aula e da análise final das produções dos alunos, serão apresentadas contribuições para que se 

desenvolva uma metodologia de ensino possível para esse tipo de produção proposta. Na 

tentativa, portanto, de propor orientações mais concretas para o ensino de redação, o presente 

trabalho apoiou-se sobre dois grandes eixos: o eixo Linguístico e o eixo Didático-Pedagógico, 

que, em conjunto, trazem à pesquisa um caráter inter e multidisciplinar, tendo em vista que 

concilia duas grandes áreas associadas (e complementares) ao ensino de redação. O trabalho, 

ainda, concilia conhecimento de mundo do aluno, principalmente o advindo das demais 

disciplinas estudadas no Ensino Médio como Atualidades, Geografia, História, Filosofia, 

Sociologia e Literatura. Desenvolvemos exercícios que permitissem ao aluno utilizar os 

processos analógicos na construção do texto. Essas atividades foram aplicadas em sala de 

aula. Em seguida, foram propostas produções escritas que utilizassem esses recursos 

analógicos na construção da argumentação. Apresentaremos, neste trabalho, portanto, uma 

amostra dos exercícios propostos, das atividades realizadas e dos dados coletados.  
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 Apropriação dos conceitos científicos em Ciências: reflexões sobre o processo de leitura 

de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 

Andrea Rodrigues Da Silva Medeiros 

Ana Maria de Andrade Caldeira  

Alessandra Moreira Cavalieri  

Palavras chave: Leitura. Ciências. Ensino Fundamental. 

 

Este trabalho apresenta dados parciais da pesquisa de mestrado em andamento do 

Programa de Pós-Graduação- Mestrado para Docência da Universidade Júlio de Mesquita 

Filho- UNESP Bauru, iniciado no ano de 2018. O presente estudo tem como objetivo 

identificar como as dificuldades de leitura apresentadas por alunos do 4º do Ensino 

Fundamental de uma escola Municipal no interior do Estado de São Paulo podem 

comprometer a compreensão dos conceitos científicos na disciplina de Ciências. 

Presenciamos atualmente, seja por meio das queixas de professores, seja pelos 

índices de desempenho escolar demonstrados nas notas das avaliações externas, o crescente 

número de alunos concluintes da primeira etapa do Ensino Fundamental com entraves no 

processo de alfabetização, sobretudo na leitura.  

Estar alfabetizado assume total relevância no processo de apropriação de 

conhecimentos por parte dos alunos, dessa forma, o mau desempenho de estudantes no 

processo de aprendizagem de leitura pode interferir ou comprometer a compreensão dos 

conceitos científicos. Segundo Gomes (2017, p. 222) “a capacidade de leitura como condição 

para acesso ao conhecimento”, está muito além da mera decodificação da escrita, saber ler e 

compreender textos e não apenas palavras, é a primeira habilidade para construção de 

conceitos. Possibilitar aos alunos a proficiência em leitura demanda um trabalho complexo 

aos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, visto que é no âmbito escolar onde 

sistematizam-se os conhecimentos historicamente produzidos, ensinar a ler e escrever torna-se 

tarefa primordial da escola. No que diz respeito a disciplina de Ciências, Crespo e Pozo 

(2009, p.21) enfatizam que ensinar Ciências se refere ao “saber histórico provisório que busca 

significados e interpretações”, assim, interpretar é habilidade exclusiva dos alunos 

proficientes na leitura. 
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Para seleção dos sujeitos da pesquisa, utilizou-se a prova das OMLPM1 (Olimpíadas 

Municipais e Língua Portuguesa e Matemática) que foi aplicada no Município em estudo 

nesta pesquisa, a qual possibilitou avaliar as habilidades de leitura, apontadas nos descritores   

do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), foi realizado um mapeamento dos 

alunos sobre acertos e erros na prova de Língua Portuguesa aplicada em três turmas da 

referida escola, somando 118 alunos. Dessa forma, os participantes da prova, que obtiveram 

um desempenho inferior a 50% das questões na OMLPM, foram selecionados como sujeitos 

da pesquisa, totalizando 18 participantes.  

A coleta de dados foi realizada mediante a gravação individual da leitura dos 

escolares, em uma sala de reforço disponibilizada pela gestão da escola de Ensino 

Fundamental, no horário de aula dos participantes. O texto utilizado para leitura oral trata-se 

de um vídeo para crianças que descreve o funcionamento do sistema digestório, disponível na 

internet, transcrito em forma de texto informativo, com linguagem apropriada a faixa etária. 

Logo após a leitura, foi entregue uma ficha com duas questões que se referiam aos assuntos 

tratados no texto, uma delas sobre: O que o texto fala e a explicação oral do que o participante 

compreendeu da leitura. O segundo questionamento referia-se a uma interpretação do texto 

sobre: Porque a gente engasga?  

Para caracterizar o desempenho dos participantes utilizou-se uma análise descritiva 

dos aspectos apresentados nas habilidades de leitura. 

Metodologicamente este estudo insere-se na pesquisa qualitativa com ênfase na 

pesquisa de observação participativa. Flick (2009, p.31) afirma que este tipo de pesquisa visa 

“ a compreensão dos processos sociais de produção, [...] a partir de uma perspectiva interna ao 

processo, por meio da participação durante seu desenvolvimento”. Nesse sentido, os dados 

aqui retratados revelam elementos de grupos focais, observados por meio de atividade de 

leitura, para extração de dados audiovisuais. Na vertente da pesquisa qualitativa, levamos em 

consideração as condições contextuais existentes.  

                                                   
1OMLPM é uma prova objetiva com vinte questões de múltipla escolha, realizada para os alunos dos quartos 

anos do Ensino Municipal, foi criada em 2018 e têm como objetivo avaliar as habilidades de leitura e os 

conteúdos de matemática. Embasada nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico) do MEC 

(Ministério da Educação e Cultura), a prova avalia por descritores as habilidades dos alunos. 
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Ao avaliar o desempenho dos participantes da pesquisa nas 

variáveis: fluência leitora, compreensão textual e interpretação textual, nos deparamos com os 

seguintes resultados: 

 

Tabela 1- Agrupamentos dos participantes por nível de leitura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: pesquisadora 

Os dados apresentados na tabela demonstram que o desempenho dos alunos na leitura 

interfere diretamente na compreensão dos conceitos científicos em Ciências. Nota-se, que os 

participantes, apesar de estarem no 4º ano do Ensino Fundamental, não concluíram com 

sucesso o processo de alfabetização, pois, os alunos que atingiram o nível 1, leram 

vagarosamente apoiando-se na decodificação, dessa forma, apresentaram-se em um processo 

inicial de aquisição da leitura. Já no nível 2, observamos que embora os alunos tenham 

realizado a leitura com fluência, não utilizaram de estratégias necessárias à compreensão 

textual. Em relação ao nível 3, apesar de lerem fluentemente e compreenderem o assunto 

tratado no texto, os alunos não realizaram as ações adequadas para explorar, inferir e 

interpretar as informações solicitadas.  

Portanto, os resultados evidenciaram que em momento de aprendizagem dos conceitos 

científicos, em Ciências, sobre o sistema digestório a leitura de texto como forma de ensino 

ofereceu poucas oportunidades de aprendizagem aos escolares do 4º ano, que apresentam 

entraves na leitura. 

Níveis de leitura Habilidades de leitura Quantidade de alunos 

 

 

Nível 1 

  

 Apresentam: leitura por 

decodificação. Ausência 

de: fluência leitora, 

compreensão e 

interpretação textual 

 

 

                      5 

   

 

Nível 2 

 Apresentam: leitura com 

fluência. Ausência de 

compreensão e 

interpretação textual. 

 

                        8               

 

Nível 3 

Leitura com fluência. 

Compreensão textual, 

Ausência de interpretação 

textual. 

 

                        5 

  Total                18  
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Todavia, mesmo sendo um estudo restrito a uma localidade 

específica, consideramos que esta pesquisa evidenciou aspectos relevantes sobre a condição 

leitora de alunos prestes a concluir a primeira etapa do Ensino Fundamental, além de 

impulsionar a reflexão e a busca de  

 

ações pedagógicas que superem as deficiências do processo de alfabetização, contribuindo 

para a formação humana na concretização essencial da atividade escolar, ou seja, o ensino 

eficaz da leitura e da escrita. 
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As contribuições de processos formativos no contexto da produção textual segundo 

concepções docentes 

Andrea Ramos de Oliveira 

Formação de professores. Ensino de escrita. Concepções docentes. 

 

Vasta bibliografia tem convencido o professor de que o aluno deve estar no centro do 

processo de ensino-aprendizagem. O discurso docente se rendeu à ideia do protagonismo 

discente e os conflitos que a classe do magistério vivencia, desde então, no exercício da 

profissão revelam tentativas, conquistas, alguns fracassos e muita busca para um fazer 

pedagógico cotidiano que crie “[...] obstinadamente as melhores condições possíveis para que 

o aluno mobilize sua liberdade de aprender” (MEIRIEU, 2005, p. 74). Ao mesmo tempo em 

que documentos oficiais e estudos acadêmicos determinaram a mudança no interior da sala de 

aula, tomou forma – ainda que por meio de textos legais – a ideia da necessidade de formação 

continuada de professores, entendida como possibilidade de modificar concepções até então 

reinantes e como caminho viável para a própria evolução da profissão docente, um processo 

contínuo e inesgotável de aprendizagem profissional ao longo da vida. Nesse contexto em que 

a formação de professores se adjetiva fundamental, um paradoxo também se constata: exige-se 

mudança de concepções e práticas pedagógicas dos professores, mas são oferecidas formações 

que ignoram os seus saberes teóricos, práticos, atitudinais e deontológicos, colocando-os como 

consumidores passivos de cursos que propagam “receitas” e que não promovem a reflexão 

sobre a ação docente, tampouco consideram o papel protagonista do adulto em formação. 

Revela-se a máxima: “faça o que eu digo, não o que eu faço”. 

Sob a crença de que a formação continuada de professores deve “construir pontes” para 

a mobilização dos participantes convergida em aprendizagem verdadeira e consequente 

mudança de práticas com vistas à garantia de educabilidade de todos os estudantes da escola de 

massas, com foco no processo de ensino da produção textual em anos iniciais do ensino 

fundamental, a pesquisa de doutorado em andamento intitulada “A formação docente para a 

produção de textos: saber olhar, poder ver, reparar para melhor intervir”, vinculada a estudos 

do Grupo de Pesquisa “Formação de Professores e Práticas de Ensino na Educação Básica e 

Superior”, objetiva analisar se há apropriação (ou não) de conhecimentos didático-pedagógicos 

sobre a correção e avaliação de textos a partir de um curso de formação continuada para 

professores que lecionam em turmas de quinto ano do ensino fundamental e para gestores da 

rede municipal de Birigui-SP, consideradas as necessidades do contexto pesquisado. 
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Ao campo da Linguística pode parecer que a temática não se mostre nova e, por vezes, 

podem ser rotuladas como redundantes ou acusadas de falta de ineditismo as pesquisas que se 

ocupam da produção textual na escola por meio da proposição de sequências didáticas, no 

entanto, na área da Educação, a que se ocupa dos anos iniciais principalmente, cujos professores 

são polivalentes e, para o atendimento das demandas diárias, devem saber “um pouco de tudo” 

sem, muitas vezes, o aprofundamento que determinados estudos exigem, faz-se mister o 

encaminhamento de um trabalho com produção textual que ultrapasse a concepção de “escrita 

para o professor” e seja estabelecido como processo inserido em situações discursivas 

concretas. Trata-se de formar o professor para que haja encaminhamento consistente no ensino 

da escrita, distanciando-se do “pseudoensino” de escrita de textos que parece se perpetuar. A 

pesquisa em desenvolvimento entende, portanto, que a formação continuada pode permitir aos 

professores contribuições que possibilitam apropriação e construção de conhecimentos para 

intervir nos textos das crianças de modo a formar estudantes produtores de textos. Revela-se 

contributo para produção acadêmica, para a disseminação de ideias que priorizam propostas de 

formação docente com foco na produção textual nos anos iniciais do ensino fundamental, 

justificando sua relevância e a importância da difusão de seus resultados.  

Neste trabalho, apresenta-se discussão centralizada na concepção revelada pelos 

professores participantes da pesquisa no que concerne à contribuição por eles atribuída a cursos 

de formação continuada e objetiva-se refletir sobre a necessidade de oferecimento de formações 

guiadas por modelos contextualizados que estejam “[...] centrados na escola enquanto unidade 

organizacional e centrados na transformação das práticas em contexto” (FORMOSINHO, 2009, 

p. 12). Por estar vinculado a pesquisa que aborda a formação docente para o ensino da escrita, 

insere-se no Eixo Temático “Formação de professores e ensino de leitura e escrita”. 

Metodologia 

A pesquisa em desenvolvimento é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, 

identificada quanto aos procedimentos de investigação como pesquisa de intervenção, de 

caráter construtivo-colaborativo, na área de Formação de Professores, desenvolvida em âmbito 

de rede municipal de ensino. Pauta-se em perspectiva interacionista; entendem-se como 

pressupostos básicos nessa modalidade de pesquisa: trabalho em grupo, problematização 

definida no campo de atuação, intervenção com diversas atividades e planejamento coletivo. 

Propõe-se, assim, agir na realidade pesquisada a fim de provocar mudanças em seu contexto. 

São sujeitos, por adesão voluntária, 37 (trinta e sete) gestores e 42 (quarenta e dois) 

professores que atuam em turmas de quinto ano do ensino fundamental em 14 (quatorze) escolas 

municipais de Birigui, interior de São Paulo.  
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Nos instrumentos de geração de dados para a pesquisa incluem-se: questionários, análise 

documental (produções textuais dos estudantes, sequências didáticas), filmagens de encontros 

formativos e de aulas, diários reflexivos de cursistas, entrevistas em grupo focal e/ou 

individuais. 

O trabalho em tela utilizou a questão “Apresente uma contribuição que você atribui aos 

cursos de formação continuada/capacitação” do questionário aplicado aos professores, cujos 

dados foram tratados e interpretados a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

Sobre o questionário, cumpre esclarecer que possuía 24 (vinte e quatro) questões assim 

divididas: para definição do “Perfil dos Professores”, 7 (sete) questões; para conhecimento da 

“Formação Acadêmica”, 2 (duas) questões; para identificação de concepções docentes acerca 

de “Formação Continuada”, 5 (cinco) questões; para conhecimento de “Concepções Teóricas e 

Práticas” relativas ao trabalho com produção de textos, 10 (dez) questões. A questão 

selecionada para discussão neste trabalho integra a parte “Formação Continuada”. 

Resultados 

As respostas dos docentes permitiram a indicação de cinco categorias de análise: 

contribuições relativas à prática pedagógica; contribuições relativas especificamente às 

avaliações externas; contribuições relativas aos conhecimentos docentes; contribuições 

relativas a inovações ou desenvolvimento de perspectivas diferenciadas das tradicionais; 

respostas vagas/imprecisas. O Quadro 1, que segue, sintetiza os apontamentos docentes. 

Quadro 1 - Contribuições de cursos de formação continuada segundo professores de 5º ano do Ensino 

Fundamental de Birigui/SP 

Contribuições apontadas Quantidade de indicações 

 
 

 

 

Relativas à prática pedagógica 

Melhora/aprimoramento da prática 13 

Melhor preparação das aulas 3 

Troca/socialização de experiências 3 

Reflexão sobre o trabalho/prática 2 

Ampliação de técnicas 1 

Intervenção pontual 1 

Estratégias de leitura/produção textual 1 

Leitura e compreensão de problemas 1 

Apresentação de propostas diversificadas 1 

Relativas especificamente às 
avaliações externas 

Entendimento dos descritores 1 

Apresentação textos para estudo do D11 1 

 
 

Relativas aos conhecimentos 

docentes 

Aprimoramento dos conhecimentos 12 

Aquisição de novos conhecimentos 8 

Embasamento teórico 1 

Apresentação de estudos e pesquisas  1 

Apresentação de textos variados 1 

Relativas a inovações ou 

desenvolvimento de perspectivas 

diferenciadas das tradicionais 

Orientação para novos desafios 1 

Contribuição para um olhar diferenciado 1 

Caminhos diferentes para mesmo objetivo 1 

Respostas vagas/imprecisas Mais objetividade  1 

Ajuda 1 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras com base em respostas à questão constante de questionário aplicado (2019). 
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Discussão 

As respostas dos professores à questão selecionada evidenciam que há o reconhecimento 

da formação como contributo à melhoria e aprimoramento da prática pedagógica, o que reforça 

“[...] a importância de uma formação continuada que dê voz ao professor e estimule sua 

atorialidade para, dessa forma, atingir (e desenvolver continuamente) sua profissionalidade, o 

que pode embasar práticas educativas inovadoras” (GUIMARÃES; CARNIN; BICALHO, 

2016, p. 10). Os reflexos da formação também são bastante explícitos na resposta “aulas melhor 

preparadas”, porque recuperam o que de mais concreto e presente há no cotidiano laboral 

docente: o planejamento. Para Gandin (2014), planejar envolve necessariamente a elaboração, 

a execução e a avaliação. O processo de elaboração implica decidir o tipo de sociedade e o tipo 

de homem que se pretende formar, considerando, ainda, a decisão por qual ação educacional 

isso se dará; o executar, por sua vez, exige a tomada de atitudes em conformidade com o que 

foi proposto; o avaliar, por fim, requer a revisão contínua de cada um dos momentos e ações, 

bem como de documentos deles derivados. Dessa feita, revela-se a amplitude da formação, 

posto que atinge a complexidade do planejar a prática pedagógica docente, sua execução e os 

processos avaliativos pelos quais passa.  

A indicação de “descritores” revela a preocupação dos professores e das redes de ensino 

com as avaliações externas em larga escala. Não se pode ignorar o quanto essas avaliações 

interferem e orientam a definição de processos formativos oferecidos pelos órgãos centrais e, 

por consequência, o quanto os professores e as unidades escolares se sentem pressionados ou 

cobrados com relação a resultados alcançados nesses exames. Justamente pelos índices 

divulgados e por suas implicações, há um predomínio de formações centradas na questão da 

leitura e interpretação de textos e raros voltados à produção textual, visto que nessas avaliações 

não há “prova de redação”, como é o caso da Prova Brasil. Em alguns casos, a concepção 

propagada é a do “treino” e, nesse sentido, há pouco espaço para reflexão sobre a ação. 

No tocante aos conhecimentos docentes oportunizados pelas formações, os professores 

apontaram o aprimoramento de conhecimentos que já possuem e a aquisição de novos, o que 

marcadamente mostra o enriquecimento teórico que subsidia a prática, o que talvez não 

aconteceria fora dos processos formativos. Esse contato com teorias novas ou aprofundadas 

satisfaz ao que Day (2001, p. 232) nomeia “necessidades intelectuais”, já que os professores 

podem “[...] concentra-se em leituras sistemáticas que ‘de outra forma não o fariam’”.      

As contribuições relativas a inovações ou desenvolvimento de perspectivas 

diferenciadas das tradicionais lembram que “[...] para fazer um uso prático de conceitos e ideias 
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para além daqueles que estão fortemente estabelecidos nas tradições profissionais é necessário 

um esforço intelectual e um contexto de trabalho encorajador” (ERAUT, 1994, p. 49 apud 

DAY, 2001, p. 234). Revela, ainda, que esse contato estimula um crescimento individual e 

coletivo e o abandono de ideias que já não se mostram coerentes no contexto atual.  

Considerações Finais 

As respostas dos professores à questão selecionada do questionário utilizado como 

instrumento de geração de dados reforça que os docentes reconhecem que há, principalmente, 

contribuições à prática pedagógica, ao aprimoramento ou ampliação de conhecimentos, ao 

contato com inovações e ao desenvolvimento de perspectivas diferenciadas das tradicionais, 

além de atenderem a demandas específicas da educação brasileira, como no caso das avaliações 

externas em larga escala. 

Não se pode ignorar que a formação continuada de professores colabora na tessitura da 

trama educacional do país, uma vez que permite a construção de experiências melhor 

embasadas, articuladas com demandas laborais e cotidianas. Esses processos mostram-se em 

relação estreitada com o desenvolvimento profissional dos professores, não só de caráter 

individual, mas também como de sua profissionalidade.     
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O número de alunos considerados com dificuldade de aprendizagem dentro das escolas 

é cada vez maior. Tal fato é preocupante, pois acarreta na chegada de alunos em etapas mais 

avançadas do ensino fundamental com a ausência de domínio da escrita ortográfica e 

cometendo erros relacionados a alfabetização, como a troca de fonemas surdos e sonoros 

(ZACHARIAS, 2016; SOUZA, 2019). Além disso, há um aumento na quantidade de alunos 

encaminhados a atendimentos especializados, o que indica que realizar intervenções com os 

alunos com dificuldade de aprendizagem é um desafio para os professores, mas também uma 

preocupação dos docentes em garantir que seus estudantes recebem um atendimento adequado 

(CORSO; MEGIATTO, 2019).  

A dificuldade de aprendizagem pode ser definida como um grupo de transtornos cuja 

manifestação ocorre por meio de atrasos ou dificuldades na aprendizagem de conteúdos de 

leitura, escrita e matemática e pode ser causada por diversos fatores, tais como metodologia 

e/ou currículo escolar inadequados, traumas vividos pelo indivíduo, relação professor-aluno, 

baixa autoestima, falta de estimulação na sala de aula, problemas orgânicos, entre outros (OSTI, 

2012). Por sua vez, em relação ao aluno, a dificuldade de aprendizagem pode ocasionar 

sentimento de frustração e insegurança por não conseguir corresponder às demandas escolares 

(BATISTA, 2011).  

Um dos conteúdos escolares com maior incidência de dificuldade por parte dos alunos 

é a Língua Portuguesa, em especial, a escrita (CORSO; MEGIATTO, 2019). Essa informação 

pode ser corroborada por meio dos resultados das últimas avaliações nacionais da educação 

básica, em que aproximadamente 34% dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental e 39% 

dos alunos do 5º ano apresentaram desempenho insuficiente na escrita (INEP, 2017a; 2017b).  

A aquisição da escrita engloba dois processos: alfabetização e ortografia. O primeiro 

processo diz respeito à aprendizagem do princípio alfabético da escrita (SOARES, 2016), ou 

seja, de que a escrita é um registro gráfico utilizada para representar a fala. É por meio da 

alfabetização que a criança irá se apropriar do sistema de escrita alfabética, contudo, estar 

alfabetizado não é suficiente para que o aluno escreva sem desvios ortográficos. Para isso, é 
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preciso que a criança se aproprie da ortografia, isto é, da escrita convencional das palavras 

(ZORZI, 2009). O processo de aquisição da escrita ortográfica inicia-se a partir do momento 

em que o aluno deixa de se apoiar somente no aspecto fonológico das palavras e toma 

consciência de que não é sempre que as palavras serão escritas da maneira como são 

pronunciadas, em outras palavras, a partir do momento em que percebe a diferença entre a 

linguagem oral e escrita (ZORZI, 2009). 

Considerando os expostos, esse presente trabalho tem o propósito de relatar o 

desenvolvimento de um projeto intitulado “Formação de professores para o atendimento 

educacional especializado a alunos com dificuldade de aprendizagem” vinculado à UNESP, 

Rio Claro, realizado em 2017. A pesquisa, de natureza qualitativa e exploratória, teve o objetivo 

de criar intervenções para um grupo de alunos do ensino fundamental I que ainda não haviam 

completado seu processo de alfabetização. Participaram cinco alunos pertencentes ao 2º e 3º 

anos do ensino fundamental de uma escola pública municipal do interior de São Paulo, 

escolhidos pela gestão e professores da escola por apresentarem dificuldade de aprendizagem. 

Segundo Corso e Megiatto (2019), o maior contingente de alunos encaminhados para 

atendimento especializado nas escolas pertencem ao 3º ano do ensino fundamental, seguidos 

de alunos do 2º ano, o que indica uma preocupação em relação à possibilidade de reprovação, 

que acontece no 3º ano. É válido ressaltar que, de acordo com o Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (BRASIL, 2012), programa criado com o intuito de 

alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, o aluno deve completar seu processo de 

alfabetização até o final do 3º ano do ensino fundamental. Porém, com a última versão da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), homologada em 2018, o tempo 

destinado para a alfabetização foi alterado, ou seja, a partir de 2020, ano em que pretende-se 

implementar definitivamente a BNCC em todas as escolas, os alunos devem ser alfabetizados 

até o final do 2º ano do ensino fundamental. 

As intervenções foram feitas por uma estudante do curso de Pedagogia e ocorreram 

semanalmente, com duração de 1h30min por encontro, entre os meses de abril a novembro. Em 

um primeiro momento, foi feita uma atividade diagnóstica da escrita por meio de um ditado de 

palavras de campo semântico em que a escrita dos alunos foi classificada de acordo com as 

hipóteses de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985). De acordo com as autoras, as crianças 

passam por cinco hipóteses de escrita até completar seus processos de alfabetização: pré-

silábica, em que a criança não faz nenhuma correspondência entre o fonema e grafema; hipótese 

silábica, sendo esta dividida em duas etapas: a) hipótese silábico sem valor, em que a criança 

passa a representar uma sílaba falada com uma letra, porém, sem correspondência 
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grafofonêmica e b) hipótese silábico com valor, em que a criança passa a representar uma sílaba 

falada com uma letra já com correspondência entre som e grafia; hipótese silábico-alfabética, 

fase em que a criança começa a representar as sílabas com mais de uma letra e, por fim, 

alfabética, em que a criança escreve alfabeticamente, isto é, registrando uma letra para cada 

som, porém ainda cometendo erros ortográficos. 

Assim, foi possível observar que dois alunos se encontravam na hipótese pré-silábica, 

um na hipótese silábico com valor e dois na hipótese silábico-alfabética. Ao decorrer dos 

encontros foram desenvolvidas atividades de alfabetização pautadas por uma metodologia 

fônica, além de jogos pedagógicos e a leitura de livros literários. A metodologia fônica tem 

como objetivo fazer com que o aluno estabeleça relações entre as letras e os sons e desenvolva 

a consciência fonológica, isto é, a manipulação e reflexão sobre os sons da fala. A escolha dessa 

abordagem deu-se porque estudantes com defasagem na leitura e escrita apresentam dificuldade 

justamente nessas habilidades (SEBRA; DIAS, 2011). 

Os jogos, por sua vez, são recursos importantes para a aprendizagem dos alunos uma 

vez que possibilitam a aprendizagem significativa de conteúdos relacionados à escrita. Além 

disso, ao jogar, o aluno aprende a refletir sobre si mesmo, sobre o jogo e sobre as relações no 

momento de jogar (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000), favorecendo não só a aquisição do 

conhecimento, como também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.  

Já os livros literários se configuram como uma aproximação dos estudantes com a 

prática de letramento, podem despertar o desejo do aluno em aprender a ler e escrever e 

proporcionar avanços na qualidade da escrita dos alunos em relação ao vocabulário, produção 

textual e conhecimentos ortográficos (SIMÕES, 2000; ZORZI, 2004; VIEIRA, 2011). 

Os resultados da pesquisa evidenciaram um avanço qualitativo na escrita dos estudantes 

com dificuldade de aprendizagem, visto que, ao término do projeto, todos apresentaram 

progresso nas hipóteses da escrita, assim como é possível observar no quadro abaixo. 

Evolução da escrita 

 Abril Novembro 

Aluno 1  Pré-silábico Silábico-alfabético 

Aluno 2  Pré-silábico Silábico-alfabético 

Aluno 3  Silábico com valor Alfabético 

Aluno 4  Silábico-alfabético Alfabético 

Aluno 5  Silábico-alfabético Alfabético 
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Além da evolução na qualidade da escrita, constatou-se também a individualidade do 

processo de aprendizagem de cada aluno, uma vez que não foram todos que conseguiram 

alcançar a escrita alfabética (OSTI; LUCCA; MANFRONI, 2019). Desse modo, é preciso 

reconhecer a importância do docente conhecer como os alunos aprendem para que não sejam 

atribuídas a eles expectativas não condizentes. 

Ademais, é importante destacar que, além de avanços em relação à aprendizagem, esses 

alunos apresentaram uma mudança significativa em seus comportamentos, no que diz respeito 

à autoconfiança para a realização das atividades, visto que, no início dos atendimentos, 

demonstravam insegurança para realizar alguma tarefa e tirar dúvidas, pois tinham medo de 

errar. O erro não deve ser reprimido pelo professor, pois é um indicativo do modo como o aluno 

está pensando. Além disso, é importante, pois auxilia o docente no momento de planejamento 

das atividades.  

Por fim, considera-se ser essencial refletir acerca políticas públicas voltadas para 

crianças com dificuldades de aprendizagem, bem como na formação docente, inicial e 

continuada, para auxiliá-los a conhecerem que é dificuldade de aprendizagem, como 

diagnosticar e intervir. Nesse sentido, o jogo manifesta-se como um recurso valioso por 

possibilitar o trabalho de conteúdos relacionados à escrita de uma maneira lúdica e por fazer 

com que os alunos assumam um posicionamento ativo em seus processos de aprendizagem. 
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Memes em sala de aula: (pre)textos para o ensino 

Aline Pereira de Souza 

Beatriz Quirino Arruda Doná  

Memes. Projeções. Ensino-aprendizagem 

 

Os memes são um gênero muito conhecido pelos usuários das redes sociais e, na era da 

internet, ganham cada dia mais destaque. Artefatos de mídia amadores, multimodais e 

intertextuais por natureza, são produzidos e compartilhados pelos usuários dessas redes e fazem 

muito sucesso. Servem para manifestar opiniões, causar humor, transmitir um ensinamento e, 

para ser compreendidos, exigem de seus leitores diversos saberes e conhecimento de mundo. 

Para esta análise, foram escolhidos memes publicados em páginas da rede social Facebook. 

Nesses textos, geralmente, a significação é resultado da interação entre enunciados linguísticos 

e imagens, e essa relação entre o verbal e o não verbal é importantíssima para causar os efeitos 

de sentido pretendidos na comunicação: imagem e enunciado verbal se complementam ou se 

contrapõem, para construir a mensagem pretendida. Ambas essas materialidades são 

imprescindíveis para sua existência. Além disso, a presença das projeções torna a mensagem 

mais acessível ao leitor, à medida que promove a identificação do auditório com o discurso. 

Dessa forma, quanto mais claro o texto se fizer, quanto mais o público aderirá a ele, 

consumindo-o, curtindo-o e compartilhando-o. Sendo assim, este trabalho, à Luz da Teoria da 

Linguística Cognitiva, utilizando especialmente o conceito de Projeções Cognitivas, discutido 

por Fauconnier (1995; 1997; 2001) e Fauconnier e Turner (1994; 1998; 2002), dentre outros, 

tem por objetivo mostrar a relevância dos processos analógicos de projeção, tais como metáfora, 

metonímia e parábola, na construção dos memes. Acredita-se, com base em estudos de Souza 

(2017; 2018), que o uso consciente e propositado desses processos funcione como "ferramenta" 

importante na construção das mensagens, uma vez que cria imagens que dão mais visibilidade 

às ideias expressas e permite a identificação do leitor com o texto, bem como o prazer e o humor 

durante a leitura. A parte prática deste trabalho é realizada com estudantes do Ensino Médio, 

uma vez que eles precisam desenvolver suas habilidades de leitura de textos multimodais, não 

somente para situações de comunicação diárias, mas, em particular, para obter êxito nos exames 

de ingresso no Ensino Superior, já que a maioria dos processos seletivos verifica, por meio de 

exercícios de compreensão e de produções textuais, a proficiência leitora multimodal dos 

candidatos. O corpus escolhido para este estudo está sendo extraído de páginas da rede social 

Facebook como Lítera Brasil, Artes depressão e Obras literárias com capas de memes 
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genuinamente brasileiros. Páginas como essas têm em comum a presença de memes que 

exigem repertório sociocultural para ser compreendidos, já que utilizam artes plásticas e 

literatura como base de sua construção. Este trabalho será sistematizado por meio de uma série 

de atividades com base na teoria da "sequência didática" proposta pelos autores suíços Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004) e tem como objetivo contribuir para o ensino da leitura e da 

escrita no Ensino Médio, por meio da expansão de repertório e desenvolvimento das habilidades 

necessárias para o estudante realizar tais tarefas de modo satisfatório. Objetiva-se, também, 

propor ao professor ferramentas de trabalho para incentivar esse processo.  
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Considerações sobre o trabalho com a leitura colaborativa na formação de professores 

Alexandre Monte 

Caroline Carnielli Biazolli 

Leitura colaborativa. Gêneros textuais/discursivos. Formação de professores. 

 

Objetivamos, neste trabalho, apresentar algumas considerações referentes à elaboração 

e ao desenvolvimento de um dos módulos presente em um curso de formação de professores 

intitulado “Elaboração de SDs sobre gêneros textuais/discursivos da esfera jornalística”, 

oferecido na cidade de São Carlos/SP. Para a criação do módulo em destaque tivemos como 

principal propósito levar professores e futuros professores da Educação Básica a refletirem 

sobre a importância da leitura colaborativa (ou compartilhada) e dos gêneros 

textuais/discursivos para o ensino da língua materna. O curso ao qual nos referimos, com 

carga horária total de 30 horas, está sendo ministrado por nós (de junho a setembro de 2019), 

no CeFPE (Centro de Formação dos Profissionais da Educação – São Carlos/SP), em parceria 

com a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). 

Trabalhar a leitura (a compreensão do texto) hoje em dia é algo que requer bastante 

empenho. São muitos os estudos sobre o tema e igualmente variadas são as perspectivas 

teóricas. No contexto escolar, o ensino de leitura, a julgar pelos exercícios de compreensão e 

interpretação presentes nos livros didáticos, tem sido predominantemente mecânico, centrado 

em um processo de decodificação de signos linguísticos e/ou de extração de significados 

isolados dentro de um determinado texto. Em oposição a essa abordagem reducionista, 

entretanto, encontramos um modelo de leitura que focaliza o processo interativo e complexo 

de produção de sentidos. Ao tratarmos da compreensão de textos escritos, nessa visão, 

lidamos essencialmente com as capacidades sociais e cognitivas do leitor (KLEIMAN, 

2013[1989]; MARCUSCHI, 2008; ROJO, 2004). 

De acordo com Kleiman (2013[1989]), durante a leitura, o leitor utiliza o que ele já 

sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. Esse conhecimento prévio compreende 

diferentes níveis de conhecimentos, tais como o linguístico, o textual e o de mundo. O 

conhecimento linguístico é aquele conhecimento implícito que faz com que um brasileiro, por 

exemplo, fale português como um falante nativo. Nessa situação, incluímos os saberes sobre a 

pronúncia do português, vocábulos e regras da língua e, inclusive, o uso real da língua, em 

situações comunicativas reais. O conhecimento linguístico desempenha um papel central no 

processamento do texto, isto é, relaciona-se à atividade pela qual as palavras são agrupadas 
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em unidades maiores, chamadas “constituintes da frase”, que, depois de 

identificadas, possibilitam a compreensão. O conhecimento textual, por sua vez, refere-se ao 

modo como o leitor classifica um texto segundo o ponto de vista de sua estrutura (estrutura 

descritiva, expositiva, narrativa, argumentativa, injuntiva ou preditiva) e o caráter de interação 

entre autor e leitor, que leva em consideração, além do texto materializado, o gênero e o 

discurso ali produzido, carregado das intenções desse autor. Quanto mais conhecimento 

textual o leitor tiver, quanto maior a sua exposição a diversos gêneros (representados por 

textos), mais fácil será a sua compreensão, já que o conhecimento de estruturas textuais, 

gêneros e tipos de discurso é fator determinante para que ele crie expectativas em relação aos 

textos. Por último, o conhecimento de mundo corresponde ao que o leitor tem guardado em 

sua memória sobre assuntos, situações, eventos típicos de sua cultura, etc.  

No ambiente escolar, é função do professor ser o mediador/orientador desse processo 

de leitura, dando condições para que o aluno se torne ciente da necessidade de fazer da leitura 

uma atividade caracterizada pela conjugação e uso de conhecimentos, e, não, uma mera 

recepção passiva (KLEIMAN, 2013[1989]). É nessa direção, inclusive, que estão alinhadas as 

propostas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Uma das competências específicas 

de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental presente na BNCC, por exemplo, é esta: 

 

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam 

em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. (BRASIL, 2017, 

p. 87) 

 

Para a realização dessas tarefas, o professor deve viabilizar o acesso do aluno ao 

mundo dos textos que circulam na sociedade e o ensinar a manejá-los com eficácia, por meio 

das capacidades de (i) decodificação, (ii) compreensão e (iii) apreciação e réplica. Essas 

capacidades de leitura, tão bem discutidas por Rojo (2004), são apresentadas de modo 

resumido logo abaixo, a fim de observarmos a que se refere cada uma delas, isto é, o que cada 

uma engloba ao ser posta em prática pelo leitor.  
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Quadro 1. Capacidades de leitura envolvidas nas diversas práticas letradas 

CAPACIDADES DE 

DECODIFICAÇÃO 

Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas 

(outros sistemas de representação); 

Dominar as convenções gráficas; 

Conhecer o alfabeto; 

Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; 

Dominar as relações entre grafemas e fonemas; 

Saber decodificar palavras e textos escritos; 

Saber ler reconhecendo globalmente as palavras; 

Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que 

meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura.  

CAPACIDADES DE 

COMPREENSÃO 

(estratégias) 

Ativação de conhecimentos de mundo; 

Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos; 

Checagem de hipóteses; 

Localização e/ou cópia de informações; 

Comparação de informações; 

Generalização; 

Produção de inferências locais; 

Produção de inferências globais. 

CAPACIDADES DE 

APRECIAÇÃO E 

RÉPLICA 

(interpretação, 

interação) 

Recuperação do contexto de produção do texto; 

Definição de finalidades e metas da atividade de leitura; 

Percepção de relações de intertextualidade; 

Percepção de relações de interdiscursividade; 

Percepção de outras linguagens; 

Elaboração de apreciações estéticas e/ou afetivas; 

Elaboração de apreciações relativas a valores éticos e/ou políticos. 

Fonte: Adaptado de Rojo (2004) 

 

Uma das modalidades didáticas de leitura (BRÄKLIN, 2014) que pode contribuir 

significativamente no trabalho, em sala de aula, com essas capacidades é a leitura colaborativa 

(ou compartilhada). A partir dessa modalidade de leitura, estudamos o texto de maneira 

coletiva, mobilizando nos alunos capacidades de leitura essenciais para a constituição da sua 

proficiência. De acordo com Bräklin (2014, p. 288, grifos da autora),  

 

A ideia é que a explicitação dos modos de obter informação para responder 

às perguntas propostas tornem observáveis as estratégias que cada um utiliza 

para significar, possibilitando a apropriação dessas estratégias por quem 

ainda não as construiu. 
A leitura colaborativa é fundamental para o ensino de como se lê, ao 

contrário da leitura independente com questões escritas para resposta – a 

“leitura silenciosa” –, que apenas verifica o que o aluno já consegue fazer. 
Dito de outra forma, a leitura colaborativa ensina a ler e a “silenciosa” 

apenas verifica se o aluno sabe fazê-lo.  
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No curso em andamento, aplicamos um questionário aos participantes com esta 

questão: “Você considera importante o conhecimento sobre o gênero textual/discursivo para 

realizar uma atividade de leitura colaborativa (ou compartilhada)? Por quê?”. Os doze 

cursistas que responderam ao questionário disseram que esse conhecimento é, sim, 

importante, como revelam, por exemplo, as seguintes respostas: 

 

“Considero que o conhecimento acerca do gênero é importante, pois por 
meio das especificidades dele é possível operar com determinados 

procedimentos, por exemplo, levantar hipótese sobre a finalidade do texto, 

fazer uma crítica, informar, gerar humor, entre outros. [...]” (Cursista, F, 34 
anos, 9 anos no Magistério) 
 

“O conhecimento do gênero é fundamental para a leitura colaborativa, pois 

as especificidades dos gêneros podem me permitir confeccionar melhor as 
etapas, perguntas e hipóteses, além de guiar de maneira mais específica as 

abordagens do processo de leitura colaborativa. [...]” (Cursista, M, 25 anos, 

ainda não atua no Magistério) 
 

“Sim, é fundamental o entendimento e domínio global de um gênero textual, 

a partir dos conhecimentos prévios suscitados, abordagem linguística e 

relação conteúdo x forma, de maneira a orientar adequadamente a 
tematização pretendida pelo professor por meio de perguntas que acionem a 

participação do aluno durante a leitura colaborativa, refletindo sobre a 

aprendizagem essencial a ser garantida no processo de “aprender a ler no ato 

de ler””. (Cursista, F, 33 anos, 7 anos no Magistério) 

 

 Esse questionário foi aplicado no final do módulo em que tratamos da importância da 

leitura em uma sequência didática. Constatamos que os professores e futuros professores 

participantes reconhecem que é relevante o conhecimento sobre o gênero textual/discursivo 

para realizar uma atividade de leitura colaborativa. No entanto, alguns disseram que não 

conheciam essa modalidade didática de leitura, principalmente os que ainda não atuam no 

Magistério, e, dessa forma, apresentaram dificuldades no momento de hipotetizar e refletir de 

que maneira conduziriam a leitura colaborativa em suas respectivas salas de aula.  

Cabe mencionarmos que, no decorrer desse módulo, trabalhamos com trechos do 

documento “Língua Portuguesa: orientações para o professor, Saeb/Prova Brasil, 4ª. série/5º. 

ano, ensino fundamental” (BRASIL, 2009). Esse documento traz as seguintes orientações 

para o trabalho com a leitura colaborativa: 
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a) seleção de um texto de boa qualidade 

*cujo tema seja do interesse dos alunos; 
*de complexidade adequada para o trabalho em colaboração; 

*organizado em um gênero que corresponda às expectativas de 

aprendizagem da escola; 

b) a seleção de um texto que permita o trabalho com as habilidades de leitura 
que precisam ser focalizadas, considerando-se as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. Nem todo texto permite um bom trabalho com 

qualquer habilidade de leitura; há os que são mais adequados para o trabalho 
com determinado tipo: com inferências, por exemplo, as piadas e anedotas; 

há textos que se prestam mais ao trabalho com o estabelecimento de relações 

entre linguagem verbal e linguagem não verbal, como por exemplo, as 

reportagens, que se articulam aos infográficos, esquemas e outras imagens, 
ou os artigos expositivos de divulgação científica, que são constituídos 

também por esquemas, tabelas, entre outros recursos não verbais; 

c) o levantamento de questões adequadas para o trabalho pretendido, 
localizando-as no texto que será lido e procurando antecipar as possíveis 

respostas, de tal forma que seja possível avaliar a adequação das mesmas 

para o trabalho pretendido. (BRASIL, 2009, p. 98-99) 

 

Consideramos que as dificuldades apresentadas pelos professores podem ocorrer pela 

falta de conhecimentos sobre gêneros textuais/discursivos e capacidades (cognitivas, 

linguístico-discursivas) de leitura (KLEIMAN, 2013[1989]; MARCUSCHI, 2008; ROJO, 

2004). Nesse sentido, defendemos que a estratégia formativa de modelização é relevante nos 

cursos de formação, bem como uma fundamentação teórica consistente que advém dos 

campos da Educação e da Linguística.  

Buscamos, por último, tendo como foco a leitura colaborativa em um dos módulos de 

nosso curso – sob os vieses teórico e prático –, salientar juntamente com os cursistas a 

necessidade de não apresentarmos nas aulas, em especial nas de Língua Portuguesa, o texto 

como algo pronto e acabado. Somente assim, daremos aos alunos a oportunidade de 

manterem um contato crítico e reflexivo (ANTUNES, 2003) com os mais diversos textos que 

terão em mãos ao longo de suas vidas.   
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A prática da leitura dialógica: uma estratégia para se trabalhar a leitura literária nos 

anos finais do ensino fundamental 

Adriana Cristina Mercante Silva 

Letícia Rarek Conceição 

Leitura literária dialógica. Recepção. Anos finais do ensino fundamental 

  

O presente registro trata do relato de experiência com a prática leitura literária 

destinada a alunos dos anos finais do ensino fundamental, de uma escola pública, localizada 

no interior do Estado de São Paulo.  A prática conta com o exercício da leitura dialógica, com 

base na valorização das vozes sociais dos alunos leitores.  Objetiva-se com esse trabalho 

despertar nos alunos o desejo pela leitura, bem com, a dialogia existente entre o leitor a obra e 

o autor.  

A escola envolvida atende em torno de quinhentos e cinquenta alunos, sendo que 

trezentos pertencem ao ensino regular dos anos finais do ensino fundamental e duzentos e 

cinquenta à Educação de Jovens e Adultos, do 1º ano 9º ano.  A referida escola pertence a 

uma região periférica do município, onde a comunidade, em geral, apresenta um perfil com 

pouco acesso aos meios letrados, ou ainda, poucos eventos de letramentos familiares.  

Infelizmente, o perfil desenhado apresenta baixa formação escolar e de pouco ou quase 

nenhum acesso à leitura literária. 

Quanto ao rendimento pedagógico, desde 2013, a escola não atinge o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB. Os alunos, em geral, apresentam muita 

dificuldade na leitura, principalmente no que se refere à inferência de informações implícitas 

no texto. Outro dado importante a se destacar é a existência da sala de leitura, que foi desfeita, 

sendo reatividade apenas no ano de 2018, mas sem a presença de um profissional que possa 

atuar didaticamente, ou seja, que tenha conhecimentos técnicos e metodológicos que possam 

contribuir com a formação literária do educando. Em relação ao espaço sala de leitura, 

destaca-se ainda um repertório de obras, que não vão ao encontro do perfil do aluno leitor, ou 

ainda, da própria necessidade pedagógica dos professores para que o trabalho com a leitura 

literária seja de qualidade. 

Diante a este cenário, com recursos materiais e humanos fragilizados e de um público 

que demonstrava resistência à leitura literária, a necessidade de um trabalho de intervenção 

era  urgente. Sendo assim, desde o ano de 2017 foi proposto um trabalho pedagógico em que 

os alunos pudessem  atuar  diretamente,  sentindo-se parte integrante do processo,  bem  como  
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vivenciassem o prazer de uma leitura literária.  Cabe ressaltar que esse modelo de trabalho 

envolve duas profissionais, que também são pesquisadoras na área de leitura. 

 O trabalho com leitura literária teve início por meio da observação e diálogo com os 

alunos, visando conhecer o perfil e o gosto leitor, tal como, a relação deles com os textos 

literários. As atividades de observação aconteceram em sala de aula ou de leitura, quando 

eram ofertados os mais diversos tipos de leitura. 

Após identificar o perfil da turma, respeitando a faixa etária, era escolhida uma obra e 

determinado um dia da semana para que juntos, regularmente, pudessem realizar a leitura dos 

textos. De acordo com os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (1998), é dever do 

professor  conhecer e unir a realidade social do aluno à realidade da escola.  Segundo Bordini 

e Aguiar (1993), o professor deve antes de qualquer tomada de decisão conhecer o gosto leitor 

de seus alunos para, somente após, propor obras mais complexas. 

 

Quadro 1- Obras selecionadas para leitura entre os anos de 2017 e 2019 

Ano escolar Obra 

7º ano Tchau- Lygia Bojunga 

A casa da madrinha- Lygia Bojunga 

Pluft, o fantasminha- Maria Clara Machado 

8º ano A marca de uma lágrima- Pedro Bandeira 

9º ano Tchau- Lygia Bojunga 

Bola de sebo- Guy Maupassant 

O gato preto- Edgar Alan Poe 

Fonte: dados fornecidos pela própria pesquisadora 

 

 Observando as obras selecionadas é pertinente ressaltar, que elas vêm ao encontro do 

perfil e faixa etária dos alunos envolvidos, conforme relata Richard Bamberger, (1995, p.38) 

 

4a fase; idade da história de aventuras ou a fase de leitura a psicológica, orientada 

para as sensações (12 a 14 anos). Ê o período da pré-adolescência, em que a criança 

toma consciência da própria personalidade. É a etapa do desenvolvimento dos 
processos agressivos e da formação de grupos. Os interesses de leitura dirigem-se a 

enredos sensacionalistas, aventuras vividas por gangues, personagens diabólicos, 

histórias sentimentais.  
 

Quanto ao trabalho executado foram respeitadas as propostas de sugestões didáticas 

indicadas no PCN  de  Língua Portuguesa, bem  como, o  perfil leitor do aluno.  Ainda sobre a 
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escolha das obras e o papel da escola, o PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998, p 71) 

destaca que : 

 

Tomando como ponto de partida as obras apreciadas pelo aluno, a escola deve 

construir pontes entre textos de entretenimento e textos mais complexos, 

estabelecendo as conexões necessárias para ascender a outras formas culturais. 

Trata-se de uma educação literária, não com a finalidade de desenvolver uma 

historiografia, mas de desenvolver propostas que relacionem a recepção e a criação 

literárias às formas culturais da sociedade. 
 

Para a execução desta prática foi necessário que cada aluno tivesse em suas mãos a 

cópia do texto. Para os primeiros contatos com os textos, a leitura podia ser realizada ora 

individualmente ou compartilhada com o grupo, pelo professor ou por um aluno, dependendo 

do objetivo da atividade para o dia, ou do grau de dificuldade de leitura.  Assim, para a leitura 

dos textos foram utilizadas práticas de leitura colaborativa e leitura em voz alta pelo 

professor, bem como a leitura programada. Esta última foi utilizada com a leitura do conto “A 

bola de sebo”. 

É pertinente ressaltar que, antes de iniciar a leitura, foi realizado um acordo com os 

alunos, estabelecendo com eles as regras para que todos pudessem participar, fosse lendo ou 

realizando inserções e comentários. Para cada trecho lido, os alunos poderiam se manifestar 

em relação ao texto lido ou, ainda, em relação à colocação de leitura de algum colega da 

classe. O que não foi permitido no grupo: o desrespeito ao discurso do outro. Nesse passo, 

surge a inserção das mais diversas leituras, ou seja, discursos, partindo de experiências sociais 

ou cognitivas. Nas leituras foi inserida a prática do dialogismo, respeitando as vozes sociais 

dos alunos leitores.  Deu-se ao aluno o direito de realizar sua leitura, a partir de seu ponto de 

vista.   

Não se pode afirmar que a implementação da prática foi fácil, pois, inicialmente, os 

alunos sentiam vergonha e medo de realizar inserções acerca da leitura.  Havia dias em que os 

alunos tinham mais dificuldade de participar. Era necessária constante intervenção, do 

professor, realizando perguntas que pudessem despertar o interesse e/ou instigando-os a 

inserir seu ponto de vista.  Cabe ressaltar que a postura do professor como mediador, neste 

momento, foi de suma importância, visto a barreira existente entre o aluno – leitor e a obra. 

As leituras realizadas são frutos das mais diferentes experiências vivenciadas entre os 

leitores, a obra  e o autor. Logo, diante de uma prática dialógica, em  que os leitores  (alunos e  



  

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 
Universidade Federal de São Carlos 

 

 

professores) inserem suas diferentes leituras, surgiram as mais diversas interpretações.  Para 

Bakhtin  (2000) é necessário  processo que  a  leitura a contece, ao  leitor  poder  assumir uma 

 postura ativa, podendo concordar, discordar ou até mesmo refutar o texto lido. Geraldi (2002) 

aponta que se um leitor não puder oferecer às palavras lidas o seu ponto de vista, as suas 

contra palavras, não há leitura.  

Nessa prática de leitura, não havia um leitor ideal, mas real, que pudesse realizar suas 

leituras a partir de suas experiências.  Logo, houve casos de alunos que demoraram um pouco 

mais a se manifestar diante a outros. Cabia sempre à postura do professor mediar as inserções 

dos alunos, para que todos os que desejassem expor seu ponto de vista, pudessem participar. 

Em relação à participação dos alunos foi observado que, conforme o tema, havia maior ou 

menor participação. O livro, “Tchau”, de Lygia Bojunga foi o mais discutido, visto que ia ao 

encontro da realidade de muitos alunos. Dos contos lidos da obra, o conto que levava o nome 

da obra, foi o que mais chamou a atenção, promovendo debates em relação à postura da mãe. 

Todos desejavam participar, inserindo um pouco de sua experiência de mundo nas escritas do 

autor.   Já, quanto ao conto “Bola de sebo”, de Guy de Maupassant, houve estranhamento 

devido ao seu léxico, tempo e espaço. O enredo acontecia num tempo e espaço bem diferente 

do vivenciado pelos alunos. O professor, a todo instante, precisava contextualizar o texto lido 

ao seu tempo e espaço.  Todavia, sua leitura não foi impossível, todos puderam inferir suas 

hipóteses no decorrer do enredo.  Ao final, chegou-se à conclusão de que se tratava de um 

tema atual que abordava os falsos valores morais impostos pela sociedade, surgindo a partir 

destes, posturas plásticas e preconceituosas em relação a determinadas posições sociais. 

No que diz respeito ao tempo pedagógico trabalhado em cada obra ou texto, depende 

da relação autor- obra- leitor, variando de turma para turma. O importante é explorar ao 

máximo a leitura dos alunos, instigando-os questionar a obra lida, ampliando seu horizonte 

leitor.  O leitor, nesta prática, é tão importante quanto o autor. Para Jauss (1979), não há obra 

sem leitor, pois a obra passa a existir a partir do momento em que o leitor a toma para a 

leitura. Sendo assim, o leitor é considerado peça de fundamental importância para a 

concretização da leitura, ao assumir seu papel na tríade autor- obra e leitor. Jauss (1979) ainda 

descreve que um texto somente terá sentido se o leitor puder desfrutá-lo por meio da leitura. 

Diante desta prática, amparada na recepção de Juass (1979) e no dialogismo 

bakhtiniano (2000), foi observado que os alunos passaram a desejar mais as aulas de leitura, 
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realizando inclusive relação com outras obras. Um caso a ser citado foi 

a busca pela obra “Alice  nos  país das maravilhas”, diante  da  leitura da  obra  “A casa da 

madrinha”, de  Lygia 

 

Bojunga. Essa busca aconteceu devido a discurso de um aluno que relacionou o caminho 

percorrido pelo personagem “Alexandre” ao caminho percorrido por “Alice”.  

Por fim, pode-se afirmar que a prática da leitura dialógica tem apresentado resultados 

positivos ao ser referir ao público dos anos finais do ensino fundamental, pois tem mudado o 

perfil leitor dos alunos, tornando-os mais receptivos às obras literárias, bem como, ativos ao 

posicionar seu ponto de vista, não ficando apenas preso na localização de informação 

explícita. Quanto à escola cabe destacar sua importância na formação do aluno – leitor, 

buscando metodologias e estratégias de leitura que venham ao encontro do perfil do leitor 

contemporâneo. 
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Cordel da diversidade 

Maria Eduarda de Oliveira 

 

Literatura. Escrita. Diversidade. 

 

Autoria: Maria Eduarda de Oliveira, discente em Pedagogia na Universidade Federal 

de São Carlos 

Co-autoria: Flávia Camila Gomes, professora na Escola Municipal de Educação 

Básica Profª. Dalila Galli. 

Projeto realizado no segundo semestre de 2018 por meio do  PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). 

A Escola Municipal de Educação Básica Profª. Dalila Galli desenvolve um projeto no 

segundo semestre do ano relacionado à leitura e escrita, chamado Projeto Leitura. A turma do 

4º Ano A, a qual eu, Maria Eduarda de Oliveira, me inseri pelas atividades do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) estavam trabalhando o contexto da inclusão e 

da leitura e escrita. Sendo assim, com a ajuda da professora Flávia Gomes, foi desenvolvido um 

projeto voltado para a Literatura de Cordel, com enfoque na diversidade. Esse consta com a 

criação, por parte dos alunos, de um cordel, inspirado em alguns que eu levei em sala de aula 

para que os alunos reconhecessem suas características centrais. A ideia central foi abordar o 

Cordel como uma cultura popular no Nordeste do Brasil, uma forma de literatura reconhecida 

mundialmente e que merece ser valorizada. Foi trabalhado, além da questão da diversidade, a 

xilogravura. A professora da sala pediu para recolher algumas forma de isopor, para que os 

alunos pudessem fazer seu desenho do cordel. A criação do poema se deu de forma coletiva, 

onde cada aluno recitou um verso.  A partir daquilo que o colega falou, o outro criava ou 

adaptava seu verso para que contivesse rima e sonoridade, como é exigido na literatura de 

cordel. A produção do cordel possibilitou que o mesmo fosse exposto na escola com barbante, 

simulando um típico cordel nordestino.  
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(Alunos e a produção do Cordel em 

sala de aula – Foto disponível no acervo da pibidiana). 

 

(Alunos se preparando para a 

produção das xilogravuras – Foto disponível no acervo da pibidiana). 

 

 

Cordel do 4° 

ano:  

... O mundo pode ser assim...  

Cada um é de um jeito 

e merece respeito, não 

tenha preconceito!  
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Respeito à diversidade tenha 

sotaque ou não cada um na sua 

comunidade pois o país não é 

só de um não!  

Não importa sua idade, 

seja grande ou pequeno, 

devem ter 

oportunidade!  

Todos devem ser bem tratados 

com muita felicidade, seja rico 

ou seja pobre, todos devem 

ser aliados!  

Não julgue as pessoas, pense 

na igualdade: seja indígena, 

branco ou negro, o respeito à 

nossa diversidade  

‘pra’ um país de todos não 

deve ser um segredo!  

 

REFERÊNCIAS: 
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Programa Viajando na Leitura:  ações de incentivo à prática de leitura e escrita nas 

escolas municipais de Manaus 

Maria Daise da Cunha Matos 

 

Palavras-chave. Aprendizagem. Leitura. Escrita. Política Educacional. 

 

Esse trabalho objetiva apresentar o Programa Viajando na Leitura e suas ações de 

incentivos a leitura e escrita nas escolas manauara. Trata-se de uma política educacional, 

elaborada em 2010 pelo Departamento de Ensino Fundamental /DEF da Secretaria Municipal 

de Educação – Semed  implementado em todas as escolas da rede municipal de Manaus. 

Participam desse programa estudantes  do 2º ao 9º ano do ensino regular.   

Sabe-se que o ato de ler e escrever pode ser considerado como centro das práticas 

educativas em nossa cultura escolar. “A aquisição da leitura e da escrita,  instrumentaliza o 

indivíduo para vivenciar de forma ampla os processos sociais e desenvolver a cidadania, por 

meio dela se institui a inclusão social, ao possibilitar a capacidade de se posicionar de forma 

crítica no mundo” (SANTOS e LARCHET, 2016, p. 2).  

É possível descrever a leitura e escrita também como  um processo de construção pessoal, 

pois se realiza a partir dos conhecimentos e das experiências de cada aluno, reforçado pelas 

oportunidades que lhe são oferecidas, como por exemplo, a criação de um espaço dentro da sala 

de aula que oportunize condições de acesso a diferentes literaturas, possibilitando uma maior 

interação entre o aluno e os textos. O ensino da leitura e da escrita deve ser influenciado por 

toda a sociedade, porém a escola se configura como elemento primordial nessa função, 

delegando aos professores o trabalho incentivar os alunos para a leitura e a desenvolver a escrita 

de forma a expressar ideias e pensamentos.  

Em relação ao papel do professor enquanto mediador da aprendizagem Martins (1984, 

p.34) aponta que : 

A função do educador não seria precisamente ensinar e ler, mas a de criar condições 

para o educando realizar sua própria aprendizagem, conforme seus próprios 

interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade 

lhe apresenta. 

A partir dessa reflexão entendemos que o domínio da língua oral e escrita nos submete à 

possibilidade de uma efetiva participação cultural e social e, pela leitura o ser humano não 
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absorve apenas o conhecimento, mas também poderá transformá-lo dentro de um processo 

contínuo de aperfeiçoamento ao longo da vida. Neste sentido, a aquisição da leitura e da escrita 

passa a ser uma questão de cidadania.  

Outro fator importante é compreender que os estudantes  podem tornar-se leitores por 

vários motivos e dentre estes  a identificação da linguagem que foi aplicada nessas leituras, ou 

seja, essas leituras precisam se coadunar com as realidades vivenciadas por esses educandos e 

que os docentes podem apresentar  textos em suas práticas de ensino sem restrições nem 

imposições, transformando o ato de ler num relacionamento espontâneo, dialógico e afetivo que 

podem ser articulados com os conteúdos curriculares praticados nos sistemas de ensino.  

Essas reflexões nos remetem para o currículo estabelecido na Proposta Pedagógica do 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da Semed/Manaus, especialmente no componente Língua 

Portuguesa que  “organiza- se em torno de eixos: eixo da leitura; eixo da produção de textos 

(orais e escritos); eixo da reflexão e análise linguística; eixo da apreciação do texto literário” 

(SEMED, 2010, pg.63).  

Nota-se que as práticas de linguagem a serem desenvolvidas nas aulas de Língua 

Portuguesa centram-se no texto: ler, interpretar, produzir, refletir sobre . Nesse sentido, os textos 

a serem trabalhados em sala de aula devem ser reais e de efetiva circulação social, e dos mais 

variados gêneros. Conforme a BNCC (BRASIL, 2017, p.63).   

E o Viajando na Leitura surge como um programa articulador entre os conteúdos da 

Proposta Pedagógica do Ensino Fundamental  da Semed/ Manaus  e uma propositura que inclui 

atividades diferenciadas para além dos espaços escolares, diversos gêneros textuais e com 

aporte pedagógico sistemático e específico das ações planejadas no âmbito da leitura e escrita.  

Programa Viajando na Leitura :  ações e contribuições 

 O Programa Viajando na Leitura vem  contribuindo para fomentar nas unidades de ensino 

a consolidação do hábito da leitura e escrita por meio de atividades diversificadas  e utilizando 

diferentes gêneros textuais. As principais ações do Programa são:  Hora da Leitura, participam 

dessa ação estudantes do 2º ao 9º ano, trata-se de uma  atividade que oportuniza aos potenciais 

leitores e escritores apreciarem a arte da palavra, bem como reconhecer a pluralidade de 
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sentidos produzidos, vivenciar diversas  experiências decorrentes de diferentes interações com 

a língua escrita. 

      

            

 

 

 Dia da Leitura no Município de Manaus: no dia 11 de junho comemora-se o  Dia da Leitura no 

Município de Manaus,  nesse dia as escolas se mobilizam para homenagear um escritor 

amazonense, fortalecendo a literatura e valorização de escritores local. 

                                           

 

Algumas considerações 

O Viajando na Leitura articula parcerias com instituições públicas e privadas, com 

campanhas de doações de livros, disponibilização de espaços diferenciados para realização das 

atividades de leitura e escrita e a integração dos estudantes da rede municipal. Por meio das 

Fonte: semed.manaus.am.gov.br, 2017. Fonte: semed.manaus.am.gov.br, 2018. 

Fonte: semed.manaus.am.gov.br, 2016.  Fonte: semed.manaus.am.gov.br, 2016.  
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ações do Programa as escolas incentivam a participação dos alunos em concursos locais, 

regionais e nacionais de produção textual, oportunizando experiências desafiadoras aos 

participantes.  

Os reflexos positivos das atividades desenvolvidas pelo Programa no processo de leitura 

e escrita dos estudantes são evidenciados principalmente em suas participações nas 

programações pedagógicas internas e externas das escolas ( Projeto Pequenos autores, Mostras, 

Quadrinhos na escola, Feira do Livro, Contação de Histórias, Projeto Cidade do Livro) nas 

avaliações e desenvoltura em sala de aula e nas etapas de diversos concursos. A exemplo dessa 

afirmação em 2016 e 2018 cinco estudantes alcançaram as primeiras colocações na etapa 

regional da Olimpíada Brasileira Língua Portuguesa e os professores tem atuado como 

principais mediadores das ações do Programa, elaborando excelentes práticas de leitura e escrita 

de maneira criativa e motivadoras favorecendo aos alunos momentos especiais de encanto e 

prazer no contato com os mais diversos tipos de literaturas.  
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Literatura – alimentando a ação 

Maria da Conceição Olimpio de Almeida 

Erika Liliane Caporasso  

Michelle Mione  

Joilza Batista 

 

Palavra-chave: Literatura. Linguagem. Cultura 

 

Resumo: Esse documento descreve brevemente ações realizadas em uma instituição 

de Educação Infantil com vistas à expansão das atividades pedagógicas que atendam a 

demanda de inclusão da família/comunidade enquanto potencial beneficiário e fortalecedor do 

processo.  Inspirados pelos ideais Freireanos de empoderamento popular e fortalecidos pela 

teoria de Vigotsky acerca da aquisição da Cultura Escrita e desenvolvimento da linguagem e 

também autores relevantes que atribuem a Literatura diferenciais, os quais se constitui 

motivadores e inspiradores importantes para uma prática pedagógica envolvente e prazerosa, 

entre eles: Bakhtin (Brasil, 2016), Benjamin (2011), ... para que se cumpra o grande objetivo 

de construir leitores, que num futuro próximo desfrutem desse novo perfil. 

Introdução:  

Para Paulo Freire (1981), o aprendizado da leitura não se reduz a um ato mecânico e 

descontextualizado, mas deve ser uma “abertura ao diálogo sobre o mundo e com o mundo” 

fator que poderá ser potencializado pela leitura em grupo, aspecto garantido pela modalidade 

aqui proposta. A organização em roda de leitura possibilita a troca de experiência leitora, de 

visão de mundo, ampliação do vocabulário e consequente capacidade para expressar as ideias. 

Fundamentando-se também nos teóricos, Bakhtin (Brasil, 2016) e na ideia presente em todos 

os preceitos de Vygotsky, a boa relação dos professores com o ato de leitura contribui para 

que este crie boas estratégias didáticas em sala de aula, relacionando-as com a aquisição de 

competências e habilidades.  

Para tanto, cabe ao professor o papel de constituição de alunos-leitores. A leitura 

literária permite a inserção de forma ampla aos alunos nos campos de experiências - Ética, 

convivência e solidariedade, espaço, tempo e movimento, traços/sons/cores/ e formas, 

comunicação/oralidade, leitura e escrita, entre outras (Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC) (Brasil, 2018) – e para além, formaliza características do processo mental de planejar 

ações, tornando-o um ser atuante/ protagonista na sua construção como ser histórico, social.  
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A comunidade – motor de intensificação das ações. 

A prática da leitura por ser um dos recursos pedagógicos regado de cultura, é de extrema 

importância para qualquer cidadão, pois através dela amplia-se a visão de mundo e o tornar 

atuante no futuro, à medida que protagoniza as histórias com as quais interage. 

 

O ato de ler possibilita também a vivência de emoções e garante o trânsito entre o 

mundo da fantasia e o da imaginação, ato que segundo Freire (1981) “envolve uma 

compreensão crítica que se alonga na inteligência do mundo”, sendo este um processo 

dinâmico e continuado alimentado pelas experiências vividas nas diferentes fases do 

crescimento humano, num movimento alimentado pelas memórias leitoras de mundo e 

posteriormente ampliado pela compreensão da letra – produto de escrita.  

A apropriação da cultura escrita também recebe lugar de destaque com essa abordagem 

pedagógica, porque trata-se de um objeto abstrato (simbólico) composto desse trânsito entre o 

imaginário e o real, quando se investe nos arquetípico - modelos vividos/explorados. Segundo 

Kobayashi (2009): 

 

“A disponibilidade de Modelos no contexto da criança e do adolescente abre a 

possibilidade da vivência arquetípica, uma vez que a consciência precisa de 

elementos experiências para a construção das potencialidades da psique objetiva. 

Esses elementos do contexto são aqueles que dão o caráter individual à formação do 

símbolo que emerge de fontes coletivas. Em momentos de estruturação do ego e 

noção de si mesmo”  

 

O termo texto literário tem origem na expressão latina, tendo com raiz a palavra 

“textus”, que quer dizer tecido. Assim, para os antigos, o hábito de escrever um texto se 

assemelhava ao trabalho minucioso de produzir tecidos. Esse processo de tecer faz bastante 

sentido, dialoga com o processo criativo que se manifesta, se constrói e se reconstrói a medida 

que acontece. Justifica e provoca atrativo as ações pedagógicas as quais requer a repetição. 

O texto literário é escrito utilizando uma linguagem permeada pela arte, a qual distancia da 

função meramente informativa, contemplando assim prioritariamente uma função estética. 

Como exemplo, compartilho nesse espaço a visão de Walter Benjamim (2011) acerca do livro 

infantil: 

 

“[...] Nele tudo está vivo. [...] Não são as coisas que saltam das páginas em direção à 

criança que as vai imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o 

contemplar, como nuvem que se impregna do esplendor colorido desse mundo 

pictórico. Diante de seu livro ilustrado, a criança coloca em prática a arte do taoistas 

consumados: vence a parede ilusória da superfície e, esgueirando-se por entre 

tecidos e bastidores coloridos, adentra um palco onde vive o conto maravilhoso.” 
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Comungo com o autor quanto ao poder de imersão que o texto 

literário proporciona àqueles que se permite impregnar das cores dessa paleta, ou os que 

aceitam a contra dança sem resistir, tornando-se parte da pintura ou apenas o corpo que baila 

pela emoção da música. Esse momento se constitui em arrebatador no qual evolui do plano de 

contemplador para o de protagonista de batalhas, cenas de amor, e tantos outros sentimentos. 

 

Para as crianças ouvir as histórias é motivo de encantamento, é com grande prazer que 

elas vivem essa experiência. É o momento que acontece a transmissão de conhecimento, onde 

se expressam as reações comportamentais, provocando reflexões, elaboração de hipóteses ou 

contestação das mesmas. Acontecimento possível apenas pelas características lúdicas que 

envolvem o momento. Nesse espaço as histórias transitam entre os polos do real para o 

imaginário num eterno convite aos seus espectadores – tirem proveito de todo o seu potencial 

cognitivo. 

Envolvidos em reflexão de Paulo Freire (1981) “este movimento do mundo à palavra e 

da palavra ao mundo está sempre presente”, e não poderá ser descartado na fluência do 

mundo através da leitura que fazemos dele, construindo e reconstruindo através de uma 

prática de leitura consciente. 

Pensamento endossado pelas orientações da Diretrizes Curriculares Nacional da 

Educação Básica – DCNEB (Brasil, 2013) que nos impele a buscar “o estabelecimento de 

uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 

democrática e, principalmente consideração dos saberes da comunidade”. Axioma que norteia 

as ações aqui propostas, tendo estas o objetivo de modificar a realidade descrita. A 

responsabilidade de partilhar dessa realidade determinaram os atos que compõem o escopo 

desse documento na tentativa de modificar a referida realidade. 

Alvo - Buscando o protagonismo através da literatura 

Literatura como veículo de transformação, estimular o prazer de viajar pelo 

conhecimento e desenvolver uma consciência individual de protagonismo. 

Literatura - alimentando a ação 

As situações, personagens, locais e contextos das histórias são utilizadas como 

embasamento, ou gatilhos disparadores das aprendizagens. Lembrando-se que a arte por si só 

se constitui em objeto cultural carregado de valor, o qual traduz a história da Humanidade em 

seus vários contextos, segundo a ideia geral vygotskyana. 

Na prática de sala de aula para além da leitura deleite, busca-se a partir da leitura, releitura 

e/ou contação de histórias resgatar elementos que contribuam para compreensão do mundo, 
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relacionando-os com as situações de convívio social e das descobertas e 

construção de conhecimento elaborada pelo homem e retratada nos contos, dos quais já se 

encontram supracitados (Brasil, 2018). Porém, apenas a ação interna, se esvazia, então solicita 

uma continuidade junto à família. 

 

 

A roda de leitura fora a primeira atividade inserida no cotidiano, pois esta agrega o 

potencial de ajudar construir uma comunidade de leitores, em que as pessoas tenham 

múltiplas oportunidades de explorar materiais impressos diversos, escolher suas leituras, 

apreciar os efeitos que cada uma delas lhes traz, falar sobre essas sensações, recomendar 

leituras e analisar as recomendações recebidas dos pares a fim de acolher aquelas que lhe 

parecem mais interessantes.  

Para esses interlocutores essa atividade agrega o potencial de contribuir para a 

construção de uma comunidade de leitores, na qual as pessoas tenham múltiplas 

oportunidades de explorar materiais impressos distintos, escolher suas leituras, apreciar os 

efeitos que cada uma delas lhes traz, falar sobre essas sensações, recomendar leituras  e 

analisar as recomendações recebidas dos pares a fim de acolher aquelas que lhe parecem mais 

interessantes. Com vista a desenvolver gostos e preferências por obras, gêneros e autores. 

A literatura escolhida para esse momento, junto aos pais, foram os contos de tradição oral, por 

ser uma leitura prazerosa pela sua própria estrutura e normalmente trazem enredos de uma 

obra literária, as quais tem o poder de causar efeitos tais como: prazer, conhecimento, e, 

sobretudo conscientizar o público leitor para ações transformadoras. 

Organizados em uma grande roda os participantes apreciaram a leitura deleite um 

conto do  Livro: Os Melhores Contos Orientais (Abreu, 2013), e a partir de questionamentos 

do mediador puderam relacionar as angústias e decisões tomadas pelos personagens com 

ocorrências da vida cotidiana e assim acionar mecanismos internos de imaginação, os quais se 

constituem ferramentas importantes para indivíduos em sua atuação social, sabendo-se que 

essa capacidade determina o sucesso ou fracasso profissional/pessoal, pois está internamente 

ligado ao processo de criatividade. 

Voltamos assim para as orientações da BNCC (Brasil, 2018), “em promover a formação e o 

desenvolvimento humano global” o que implica discussões intelectuais, físicas, emocionais e 

culturais. 
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Para isso, como ação complementar, disponibilizou-se uma 

estante com a proposição de empréstimo itinerante, sem burocracias ou prévios acordos, com 

livros pelos quais venham a interessar-se e dispor.  

As narrativas e seus personagens, sobretudo dos contos clássicos exercem grande fascínio 

entre as crianças. Dessa forma, a releitura/reconto é sempre solicitada pelo público envolvido. 

O que exige a criatividade e a diversificação. Assim a leitura é ampliada para a dramatização, 

teatro de sombras e recontos. 

 

Com base nesse disparador, o trabalho pedagógico resgata elementos que contribuam 

para a compreensão do mundo, relacionando-os com as situações de convívio social e das 

descobertas e construção de conhecimento elaborado pela Humanidade e retratada nesses 

contos. Sabendo-se que esses conhecimentos em muitos portadores, elencamos os contos 

clássicos e as narrativas de tradição oral, sendo que estes têm presença garantida. Entre eles: 

Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, etc. 

Uma das leituras citada no parágrafo anterior inspirou atividades que atenderam as dimensões 

integradoras de aprendizagem: Ética, convivência e solidariedade, espaço, tempo e 

movimento, traços/sons/cores/ e formas, comunicação/oralidade, leitura e escrita, entre outras. 

(Brasil, 2018). 

Pois esta prática busca priorizar gêneros textuais que contemplam o interesse das 

crianças. Desta forma, as situações, os personagens, locais e contextos das histórias são 

utilizados como embasamento, ou gatilhos disparadores das aprendizagens, tudo realizado 

com o cuidado de preservar o prazer que a leitura proporciona. 

A guisa de exemplo com a preocupação de situar o leitor, citamos a situação disparada 

pelo Conto João e Maria, o qual embasou discussões acerca do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, a partir de questionamentos, tais como: João e Maria eram crianças? A 

quais riscos ficaram expostos quando abandonados na floresta? E se o abandono fosse num 

contexto urbano? Quais cuidados seriam necessários para mantê-los seguros? E para além, o 

trabalho com Cultura Escrita, tendo o professor como escriba por se tratar de crianças não 

alfabetizadas e com a arte expressada na construção de maquetes com embalagens e alimento 

(casa da bruxa) e as artes plásticas. 

 

Refletindo sobre o processo 
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Descortinar o interesse dos envolvidos, nos leva constatar o 

crescimento em vários aspectos, em especial, o intelectual percebido na elaboração do uso da 

linguagem, e do psicossocial demonstrado com os objetos da cultura e nas relações de 

cuidados entre os pares e o ambiente. As atitudes de pesquisa sugeridas na inserção de novos 

temas, também é um diferencial do grupo. Quando tratamos novos assuntos surgem novos 

parâmetros balizando a necessidade instaurada de buscar literatura que os desmistifique. As 

crianças ao manusear os livros, fazem uma leitura de imagens antecipando o conteúdo 

apontado. 

 

 

A aproximação da comunidade traz implícita a ampliação do respeito e da confiança 

no trabalho pedagógico, fator este que serve de incentivo e causa novo ânimo à equipe 

profissional envolvida. 

Quanto às práxis dos empréstimos está acontecendo.  Notamos um fluxo ainda que 

tímido, porém existente. 
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Ensinar a ler: discursos sobre a leitura e os desafios no ensino dessa prática 

Luzmara Curcino Ferreira 

 

Leitura. Análise do discurso. Ensino. 

 

Em uma sociedade letrada, como a nossa, e ao mesmo tempo extremamente desigual do 

ponto de vista socioeconômico, o domínio de certas práticas culturais como a escrita e a leitura 

é decisivo na vida dos indivíduos. Esse caráter determinante e fundamental do domínio de certas 

práticas de prestígio se deve, entre outras razões, por atuar como mecanismo de reprodução e 

de justificativa dessa desigualdade, tal como abordado por Bourdieu & Passeron (2011; 2014) 

e por Bourdieu (2001; 2007) em seus estudos sobre o papel do “capital cultural” no contexto 

social francês.  

Valer-se de práticas e de objetos que atestam o domínio de um certo “capital cultural” 

de prestígio (como a leitura, como a leitura de livros, como a leitura de livros clássicos de 

autores canônicos) pode funcionar simbolicamente como um modo sutil, insuspeito, 

naturalizado e convincente de justificar as desigualdades sociais, segundo esses autores: 

difunde-se a ideia de que alguns se esforçaram para obter a cultura de prestígio, e que esta, por 

sua vez, seria necessária e garantiria o acesso aos melhores empregos e salários. Esse é um 

discurso muito frequente e, apesar de simplista e falseador da realidade, justamente porque é 

frequente ele circula entre nós como verdade. Amalgamado às diferentes versões do discurso 

meritocrático, a frequência de sua circulação produz o efeito de evidência e de naturalização, 

necessários para a produção dos consensos.  

A conscientização do papel atribuído à leitura, nessa lógica que reproduz e que justifica 

a desigualdade em nossa sociedade, e de como essa lógica é introjetada em nós desde muito 

cedo, e é usada sistematicamente na triagem e hierarquização dos sujeitos, é um desafio que 

deve ser enfrentado por todos nós, em especial por nós professores. Essa conscientização pode 

advir da compreensão do papel que desempenham os discursos, certos discursos, que produzem, 

difundem e mantém certos consensos, certas naturalizações, certas ‘verdades’ em nossa 

sociedade.    

 Apesar de vivermos em uma sociedade letrada, com ensino público e obrigatório, e 

apesar de a maioria de nós ter aprendido (ainda que para alguns esse contato tenha sido precário 

e breve) a técnica de decodificação da linguagem verbal, todos sabemos que só isso não faz de 

nós leitores. Como sujeitos dessa sociedade, compartilhamos certos consensos do que é ser 
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leitor, e esses consensos se constroem coletivamente a partir da difusão prioritária e frequente 

de certas maneiras institucionalizadas, autorizadas e valorizadas de exercer essa prática, de falar 

dela e de falar de nós e dos outros como leitores, ou seja, por meio de certos discursos. Assim, 

tanto quando lemos, como quando avaliamos os gestos de leitura dos outros, acionamos uma 

série de representações, sociais e históricas, sobre ‘o que é ler’, ‘o que é ser leitor’, sobre ‘o que 

é ler um texto literário’, ‘o que é ler bem’ etc.  

Há pelo menos três consensos gerais que compartilhamos acerca da leitura e que 

vigoram em sociedades letradas do Ocidente, tal como a nossa, segundo Bayard (2007). O 

primeiro deles refere-se à necessidade de ler (é preciso ser leitor); o segundo dos consensos 

refere-se à necessidade de se ler sempre, muitos textos (de modo a se integrar a uma sociedade 

da informação); o terceiro consenso, refere-se à necessidade de se falar do que se leu e de se 

mostrar publicamente leitor (mas não de qualquer modo).  Há entre nós, portanto, um repertório 

cultural compartilhado dessas formas de se apresentar socialmente como leitor, seja tendo 

sempre um livro à mão, seja aludindo com frequência a livros e autores específicos em nossas 

conversas ou em nossos textos escritos, seja assumindo poses de leitura e gestos prototípicos 

que demonstrem nossa familiaridade com essa prática e seus objetos, seja, enfim, julgando os 

outros e conferindo-lhes o título de leitor ou de não-leitor, de acordo com essa imagem genérica 

e idealizada do que é ler, do que é ser leitor. 

A incorporação desses consensos se dá de forma bastante precoce. Segundo Abreu 

(2001; 2006) concomitantemente ao aprendizado da leitura e à nossa formação leitora, 

aprendemos na própria escola, desde muito cedo, o que dizer sobre a leitura, que discursos 

sustentar sobre essa prática e sobre nós em relação a ela. Em geral, não somos levados a 

questionar isso que é dito de modo consensual sobre a leitura, em especial quando o que é dito 

dispõe do crivo institucional da escola. Ao contrário, aderimos e nos valemos disso com 

bastante frequência nas circunstâncias em que temos de nos expressar sobre nossa relação com 

a leitura ou sobre os outros em relação a essa prática. Temos no horizonte uma imagem 

‘romântica’, alienada, de um leitor ‘ideal’, que leria constantemente, com fluência, com prazer, 

prioritariamente textos de autores consagrados e em conformidade com um repertório cultural 

bastante codificado no universo letrado.  

Essas representações que compõem essa imagem fetichizada do leitor ‘ideal’ não 

correspondem necessariamente às práticas efetivas dos leitores que com ela se identificam e 

que também ajudam a difundi-la. Isso se dá, em função do mecanismo psicológico e cultural de 

sobreposição dessa imagem idealizada do que é ser leitor em relação às práticas efetivas 

daqueles que com ela se identificam de modo a naturalizarem a identidade entre o que fazem 
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de fato e o que imaginam fazer ou dever e saber fazer. Nessa sobreposição psicológica da 

idealização em relação à ação efetiva reforça-se e amplia-se a distância entre estes que se 

identificam com essa imagem idealizada à qual imaginam corresponder ou se consideram mais 

aptos que outros a encarnar um dia, daqueles que, em contraponto, são considerados como não-

leitores, se identificam e se sentem nessa condição. A partilha dessa imagem genérica e 

idealizada do que é ser leitor reforça, assim, o fosso da segregação cultural que privilegia alguns 

que com ela podem se identificar e condena outros não apenas a sua não identificação com essa 

representação, como também ao autorreconhecimento de uma falha, de um erro, e à admissão 

de uma culpa individual. Não são raras as circunstâncias em que testemunhamos 

(‘coincidentemente’ por parte de pessoas de origem humilde, com baixa escolaridade formal) a 

admissão de culpa por “não ter paciência para ler”, por “ter preguiça de ler” ou simplesmente 

por “não gostar de ler”. O que não se discute quando ouvimos isso é o que leva alguém a “não 

ter paciência”, “ter preguiça” ou “não gostar”.  

Somos levados a crer que essas posturas têm a ver com a ‘personalidade’ de cada um, 

ou pior, com as escolhas que cada um fez na vida. Concebido assim não há outro responsável, 

a não ser o próprio indivíduo. É esse tipo de crença que é forjado e mantido dia-a-dia para que 

a sociedade continue a ser exatamente como é: hierarquizada, excludente e justificada quanto a 

isso. É justamente porque a leitura se trata de uma prática altamente valorizada e sobre a qual 

se deposita muita expectativa, que é grande o desafio imposto à escola: formar leitores, seja 

inicialmente ensinando-lhes a decodificar os textos, seja em seguida ensinando-lhes a ler 

competentemente certos textos, com frequência e de determinada forma e para finalidades que 

coincidam com essa representação idealizada do que é ser leitor.  

Nessa tarefa, é bastante importante compreender os usos e os impactos sociais e 

políticos da circulação dessas representações idealizadas. Não se é leitor simplesmente porque 

se quer ou se escolhe ser. Nem vem de berço o gosto da leitura. Nem se trata de um dom ou 

aptidão que apenas alguns poucos escolhidos dispõem ou desenvolvem. Como professores, é 

importante compreender o que de fato condiciona nosso comportamento, amplia ou limita 

nossos horizontes, acomoda e produz resignação com o mundo tal como ele é: desigual e capaz 

de justificar a desigualdade responsabilizando individualmente os sujeitos pelo lugar que 

ocupam na sociedade. 

Se compreendermos que nos fazemos leitores em função, entre outros fatores, 1) do grau 

e da qualidade de nossa socialização (precoce, frequente e espontânea) com quem lê 

regularmente, com quem se mostra lendo e fala do que leu de maneira eufórica; 2) do acesso 

(amplo, corrente e naturalizado) a objetos de leitura (livros, revistas, jornais, telas etc), em 
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abundância, variedade e qualidade; 3) do acesso a espaços e circunstâncias de exercício da 

cultura letrada e livresca (bibliotecas, livrarias, feiras de livros, salas de aula ou um espaço 

adequado e confortável na residência); 4) tempo livre para exercer essa prática (tempo de lazer 

ou de trabalho, efetivamente suficiente e de qualidade); 5) enfim, da identificação com a 

condição leitora responsável pelo modo como exerceremos essa prática de leitura, nos 

autolegitimaremos e julgaremos o seu exercício, seremos então professores mais capazes de 

conscientizar e de blindar psicologicamente nossos alunos quanto à lógica perversa que 

traumatiza social e precocemente os sujeitos e os impede de vir a ser, de efetivamente fazer 

escolhas, tomar decisões a esse respeito.  

Se compreendermos e se ensinarmos a ler levando em consideração o impacto das 

condições materiais a partir das quais podemos ou não ser leitores, poderemos romper com o 

ciclo vicioso dessa avaliação social determinista que define desde antes do nascimento da 

maioria de nós quem pode ser leitor, quem terá mais oportunidades ao privilégio da leitura. 

Como agentes do Estado, do bem público e comum, podemos exercer um papel político 

importante, reclamando essas condições materiais que faltam àqueles que não dispõem dessas 

condições desde o berço, ou seja, que não nasceram em famílias com hábitos letrados, com 

tempo livre, em casas com livros e biblioteca, com dinheiro para adquirir, presentear e 

colecionar livros e outros objetos culturais. Escolas públicas com amplas bibliotecas, com 

acervos adequados e em quantidade, com formadores de leitores com formação profissional 

específica, abertas à comunidade em tempo integral e com disposição para promover eventos 

culturais ligados à leitura (feiras culturais, encontros com autores, aulas de adaptação criativa 

das obras etc), poderiam suprir e garantir o contato precoce, frequente e afetivo com a leitura,  

que, em geral, é negado à maioria das crianças brasileiras de origem humilde, em função da 

ausência dessas condições materiais no âmbito familiar. Sem garantir tempo, dinheiro e acesso 

a bens materiais (e a esses bens materiais culturais específicos) à grande parte da sociedade 

brasileira, perpetuam-se as desigualdades, e sem a denúncia consequente desses fatores ou se é 

inconsciente da existência deles ou se é conivente e cínico em relação a eles, e a ética docente 

não pode nos permitir ser coniventes ou cínicos. 

Portanto, é preciso que cada um de nós, como cidadãos e sujeitos, em especial como 

professores, compreendamos o funcionamento dos discursos, de modo geral, e aqueles relativos 

à leitura, de modo específico. Se a leitura e a escrita desempenham um papel decisivo nessas 

bifurcações culturais que regulam nossa sociedade, o seu ensino é antes de tudo uma questão 

política, social e, sem dúvida, uma questão ética para um profissional da educação, como nós. 

Com a disseminação dos diversos fatores responsáveis pela formação do gosto, do hábito e da 
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identificação com a leitura, podemos, como professores, atuar no sentido de garantir e de formar 

sujeitos que busquem garantir seu direito ao acesso dessa cultura de prestígio e dos benefícios 

que ter acesso à cultura de prestígio garantem. É preciso romper com a engrenagem da crença 

que sustenta a inércia trágica que se manifesta em declarações como “eu tenho preguiça de ler”, 

“eu não tenho paciência pra ler”, “eu não gosto de ler”, “eu não consigo me concentrar”. Ao 

invés de aceitar comodamente ‘a verdade’ desse tipo de declaração, ao invés de julgar 

apressadamente aqueles que a enunciam, (condenando-os duplamente, não garantindo o acesso 

efetivo e fazendo crer que o não acesso é uma escolha), é papel do professor e de todo formador 

de leitores denunciar as condições desiguais a partir das quais alguns podem (e outros de modo 

algum) virem a ser leitores. 

 Formar leitores não implica apenas (o que já não é pouco) o ensino de uma técnica de 

decifração de um código (seja no acesso às primeiras letras, seja no pronto reconhecimento de 

certos gêneros). Formar leitores e formar-se leitor é tarefa para a vida, da qual os professores 

participam por um breve período de tempo, mas de forma decisiva, ainda que alguns não se 

deem conta da envergadura de seu papel. Pesquisas nacionais que visam levantar dados sobre 

o perfil do leitor brasileiro, como a pesquisa intitulada “Retratos da Leitura no Brasil”, em suas 

várias edições, comprovam esse papel decisivo desempenhado pela escola pública e pelos 

professores dessa instituição, na formação leitora. A escola corresponde, para a maioria de nós, 

ao espaço de primeiro (e muitas vezes o único espaço e circunstância) com que se pode travar 

contato com livros e com a leitura. Já os professores são lembrados, nessa pesquisa, como os 

principais agentes de indicação de textos e livros, como aqueles que leem e que inspiram o 

desejo de ler quando reportam seus gostos de leitura. Nessa pesquisa, os professores estão entre 

os primeiros a serem lembrados como referências de leitores e como os principais 

incentivadores da leitura.  Isso não é, de modo algum, pouca coisa, o que torna, portanto, nossa 

responsabilidade, ao mesmo tempo, grande e grandiosa.  

Tendo no horizonte que nós podemos inspirar atitudes e comportamentos e que nós 

podemos garantir o direito ao gosto pela leitura, de modo geral, e pela leitura de certos textos, 

de modo específico – alguns dos quais talvez nossos alunos nunca mais disponham da 

oportunidade de lê-los, pela raridade com que se encontram hoje presentes no mercado, pelas 

dificuldades de contextualização e compreensão de seu estilo, pela incapacidade que alguns 

encontram em estabelecer comparações e aproximações com as produções contemporâneas em 

suas mais diversas linguagens – não podemos nos furtar de ler, de ampliarmos nosso repertório 

de leitura desses textos de prestígio, de dispormos e de fornecermos chaves qualificadas de 

interpretação desses textos, e ainda de empreendermos, sem senões ou preconceitos, uma 
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constante aproximação de nosso repertório de leitura, de temas, de interesses, com aquele 

comum ao de nossos alunos, de modo a podermos mediar de forma competente, inspiradora, e 

porque não prazerosa, o contato/confronto dessas duas culturas, dos cânones escolares e dos 

best-sellers do mercado, estimulando, assim, o debate, a comparação, a curiosidade, e também 

a paciência, o ritmo, a concentração, o foco, o desejo e interesse na ação de ler. A escolha dos 

textos, a decisão consciente das atividades a serem realizadas tendo em vista as habilidades a 

serem promovidas e a busca pelas condições necessárias para sua realização são 

responsabilidades dos professores, e são assumidas como tal pelos bons professores. 

Como professores e formadores de leitores, nosso papel é sobretudo político. Cabe aos 

professores formar leitores e, pela leitura, formar sujeitos inconformados. O que fazemos, 

nossas pesquisas e nossa prática cotidiana em sala de aula é capaz de desfazer algumas amarras 

dessa rede invisível, mas eficaz, na guetização dos sujeitos e na manutenção das hierarquias. 

Devemos ensinar a ler... e isso significa mais do que ensinar a decodificar, a fazê-lo com 

fluência, a conhecer os cânones escolares e a exercer certo beletrismo institucional orientador 

do que podemos/devemos dizer sobre obras e autores consagrados. Ensinar a ler nos exige 

conhecer e indicar textos que contribuam para fomentar a inconformidade necessária num 

mundo injusto e desigual e a compreender os meios com que a desigualdade é naturalizada, 

justificada e camuflada. Ensinar a ler implica, portanto, compreender o funcionamento dos 

discursos sobre essa prática que atuam sobre os modos como a exercemos ou como somos 

convencidos de que nascemos para sermos leitores ou de que não fomos feitos para isso. 
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                                                                                                      “Quando penso em Aqualtune 

                                                                                                           Sinto esse encorajamento 

                                                                                                                A vontade de enfrentar 

                                                                                                             De mudar nesse momento 

                                                                                                        Tudo aquilo que é racismo 

                                                                                                            E plantar conhecimento”. 

    (ARRAES, 2014, p. 8) 

 

Este trabalho em andamento teve como propósito fundamental discutir a importância da lei n. 

10.639/03 e da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para o ensino de relações étnico 

raciais na educação básica, analisando a contribuição da Literatura de Cordel enquanto possível 

estratégia de ensino. A lei n. 10.639/03 - lei que dispõe a obrigatoriedade do ensino de história 

e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica – e a Base Nacional Comum 

Curricular abordam imprescindíveis conteúdos que sustentam as discussões sobre relações 

étnico-raciais no âmbito escolar. Respaldado pelo fundamental conteúdo que a lei e o 

documento normativo prescrevem, essa pesquisa proporcionou, portanto, um espaço de 

reflexão sobre a questão racial dentro dos ambientes escolares, bem como um panorama de 

como os grupos étnico-raciais são representados nos cordéis, destacando boas práticas 

pedagógicas e evidenciando como a Literatura de Cordel pode ser utilizada para valorizar a 

história do povo negro. 

Essa pesquisa, é fruto de uma necessidade em aprofundar-se nas pesquisas sobre literatura de 

cordel e relações étnico-raciais nos espaços escolares. Será que existe protagonismo negro nas 

obras literárias? O que dizem os dispositivos legais a respeito da temática racial escolar? A 
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Literatura de Cordel inclui ou excluí a história do povo negro? É possível utilizar a Literatura 

de Cordel enquanto estratégia educativa?  

Essas questões são levantadas a partir da análise e observação do atual contexto escolar 

brasileiro. A educação brasileira contemporânea ainda apresenta históricas desigualdades 

raciais e sociais, de acordo com pesquisas no âmbito educacional. Neste cenário político, o 

movimento negro sempre teve um importante papel na luta contra o racismo estrutural que afeta 

a população negra, tendo a igualdade e a equidade como alicerces fundamentais. A educação 

sempre foi uma questão central nas lutas desenvolvidas pelo movimento negro. Tendo em vista 

essa preocupação do movimento com a educação brasileira, questões importantes sobre a 

temática racial começam a ganhar espaço nas pesquisas educacionais do país: o preconceito 

racial nos materiais didáticos, a importância e necessidade de disciplinas que abordem a história 

da África nos currículos escolares, as lutas e resistências negras, entre outros. Diante dessa 

demanda, o Ministério da Educação (MEC), as escolas públicas e os gestores são 

constantemente cobrados para assumirem seu papel na superação e luta do racismo escolar 

(GOMES, 2011). 

Neste contexto de luta pelos direitos e conquistas alcançadas, a lei n. 10.639 é sancionada em 

janeiro de 2003. Essa lei dispõe o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas 

escolas de educação básica, configurando-se como uma política educacional de Estado. A lei 

busca, basicamente, promover a valorização da história do povo negro, através da 

obrigatoriedade dos conteúdos da história e cultura afro-brasileira e africana, de modo a ser 

trabalhado de modo interdisciplinar e transversal ao longo do ano letivo das escolas públicas 

(BRASIL, 2003). 

Em consonância com o conteúdo fundamental que essa lei prescreve, a presente pesquisa 

abordou a análise sobre a Base Nacional Comum Curricular, discutindo sua importância para 

as discussões sobre a aprendizagem dos estudantes e os conteúdos escolares. De modo geral, a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um documento normativo que define as 

aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros precisam desenvolver ao longo do seu 

processo formativo em cada etapa da Educação Básica (BRASIL, 2019). 

Esses documentos legais norteiam toda discussão presente nesse trabalho por se tratarem de 

documentos fundamentais para compreender as metas educacionais contemporâneas e a 

estrutura do currículo escolar das escolas públicas brasileiras. Os conteúdos desses documentos 

apresentam importantes reflexões sobre como a temática racial deveria ser abordada nos 

contextos escolares. Algumas autoras discutem sobre a importância desses documentos para a 
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construção de um currículo escolar que se aproxime da equidade e valorização da história do 

povo negro: 

De acordo com esses dispositivos legais, os conteúdos programáticos devem incluir 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação do país e da 

população brasileira, tais como: o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos negros e dos povos indígenas no Brasil, as culturas negras e indígenas. Espera-

se que, com essas revisões, possamos pluralizar a história brasileira e dar o devido 

valor às contribuições de diferentes grupos para as áreas social, econômica, cultural 

e política. (CRUZ; RODRIGUES; BARBOSA, 2011, p. 12). 

Deste modo, esses dispositivos legais foram analisados enquanto suporte teórico das discussões 

sobre o ensino de relações étnico-raciais, valorização da cultura africana e construção da 

identidade de crianças negras nos espaços escolares. Para alcançar esse objetivo, o trabalho 

propôs analisar a Literatura de Cordel enquanto possível estratégia educativa para desenvolver 

a temática racial no âmbito escolar. De que forma essa literatura contribui para uma educação 

emancipatória?  

Nesse sentido, o ensino de relações étnico-raciais na educação básica será analisado sob as 

perspectivas e pilares da lei n. 10.639 e da Base Nacional Comum Curricular, considerando a 

possibilidade da Literatura de Cordel, enquanto instrumento contribuinte educativo.  

Para a elaboração dessa pesquisa, foi realizado uma ampla e variada revisão bibliográfica, 

através de buscas minuciosas nas plataformas, banco de teses e bibliotecas virtuais, 

selecionando os artigos, teses e dissertações que abordem os temas desenvolvidos neste 

trabalho, procurando analisar o problema em questão. Com o propósito de enriquecer as 

discussões construídas, tornaram-se necessário promover diálogos entre autores diversos, com 

diferentes pontos de vistas, produções distintas e vertentes variadas. Além disso, os folhetos de 

literatura de cordel e dos trabalhos que estudam essa temática foram analisados a partir dos 

conteúdos presentes na lei 10.639/03 e da Base Nacional Comum Curricular.  

A literatura é uma expressão dos sentimentos, contextos e marcas da época em que está inserida. 

É uma forma de representar os sujeitos, manifestar os descontentamentos existentes e contribuir 

para a resolução de conflitos. Barbosa (2011) consegue expressar uma definição sólida, objetiva 

e condizente da literatura e de suas principais incumbências contemporâneas. De acordo com a 

autora,  

A literatura é uma forma de linguagem que expressa a realidade subjetiva do ser 

humano e seus sentimentos a respeito dessa realidade. Por meio de textos literários de 

diferentes períodos da história, é possível estudar costumes, pensamentos e valores de 

outras épocas. Partindo dessa perspectiva, podemos verificar, por exemplo, como 

determinados grupos são representados em obras literárias brasileiras: a mulher, a 

criança, o estrangeiro e as populações indígenas e negras podem estar retratados de 

modo a evidenciar não apenas a visão de mundo do(a) autor(a) da época, mas de parte 

da população do período estudado (BARBOSA, 2011, p. 42). 
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Nesta perspectiva de formação de bom leitor, há autoras - Abramovich (1999), por exemplo - 

que seguem a premissa de que os benefícios da leitura que compõem a formação do sujeito está 

no ouvir histórias desde cedo, antes mesmo do processo de alfabetização. Escutar as histórias 

antecede e contribui para os hábitos de leitura. E ser um leitor é o caminho necessário para a 

compreensão de mundo, de descobertas, de imaginação e de criação. O primeiro contato dos 

sujeitos com os livros é realizado através da oralidade, representada nos cenários de contação 

de histórias na hora do sono, café da tarde com contos de fadas, trechos da Bíblia, histórias 

inventadas, tudo sendo oralmente narrado pelas pessoas que ocupam um espaço especial na 

vida das crianças (mães, avós, pais, irmãos, amigos, etc.). Abramovich (1999) e Monteiro 

(2010) dialogam em suas obras no momento em que acreditam no potencial das experiências 

literárias das crianças para o desencadeamento de novas aprendizagens.  

O universo literário carrega uma missão formativa fundamental na vida dos educandos. Esse 

conhecimento de mundo é contemplado pelos sujeitos de uma forma leve, natural, espontânea, 

simples e encantadora. Proporcionar experiências literárias para as crianças é fomentar o 

imaginário, oferecer as respostas em relação às perguntas e questionamentos, possibilitar 

estratégias de soluções para seus problemas (através da identificação das crianças com os 

personagens literários), abrir espaços para descoberta do mundo e resolver conflitos. É possível, 

além desses benefícios literários, evidenciar outros aspectos que fazem da literatura uma 

ferramenta inesgotável de conhecimento. Abramovich (1999) contribui para a ampliação desse 

pensamento quando diz que,  

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como a 

tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 

tranquilidade, e tantos outros mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas 

provocam em quem as ouve – com toda a amplitude, significância e verdade que cada 

uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do 

imaginário! (ABRAMOVICH, 1999, p. 17) 

A autora acima ilustra ricamente as contribuições da literatura para o processo formativo das 

crianças. Os sujeitos são compostos pelas suas experiências de vida, suas bagagens, suas 

vivências, suas concepções e seus sentimentos. Esses aspectos constituintes dos indivíduos são 

construídos a partir do seu contexto, dos ambientes frequentados e das pessoas que estão no seu 

convívio social. O poder educativo da literatura aborda todos esses aspectos formativos na vida 

das crianças, uma vez que oferece subsídios necessários de compreensão e percepção de sujeitos 

ativos e pertencentes no mundo. Através das histórias é possível descobrir novos lugares, outros 

modos de agir, outros contextos, novos tempos, a partir de novas óticas. É por meio das histórias 

que as visões e perspectivas são ampliadas e as óticas são alteradas. É possível também 
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conhecer os conteúdos de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Política e outras 

disciplinas sem ao menos ter a necessidade de nomeá-las (ABRAMOVICH, 1999, p. 17).  

É fundamental perceber, a partir dos escritos anteriores, o potencial educativo presente na 

literatura para a vida dos estudantes. Todavia, como esse teor educacional é manifestado em 

relação à temática racial? Estudantes negros se sentem representados nas literaturas oferecidas? 

Quais protagonistas negros que conhecemos? Essas questões reflexivas causam incômodos e 

temos que realizar um considerável esforço para lembrar de alguma representatividade negra 

no universo literário.  

A preocupação que fundamenta esta pesquisa está relacionada na forma como as crianças 

negras constroem suas identidades. O processo identitário pode ser prejudicado com a ausência 

de representatividade. Como visualizar sua própria beleza se seus pares não estão ocupando os 

livros mais renomados, os programas mais célebres ou os filmes/desenhos mais populares? A 

discussão torna-se mais provocativa, intensa e reflexiva no momento em que pensamos sobre 

as princesas representadas nos livros infantis. A característica primordial das princesas (talvez 

o requisito fundamental), segundo o senso comum e os criadores, está relacionada com a beleza. 

Uma princesa é uma princesa porque é bela, admirável, deslumbrante e encantadora – embora, 

nos tempos contemporâneos, felizmente essa lógica está sendo revista e alterada. Quais são os 

sentimentos que as crianças negras constroem ao perceber a ausência de representatividade 

negra no universo das princesas? Essas questões elaboradas têm o propósito de instigar o leitor, 

provocando uma reflexão sobre a temática e garantindo o envolvimento com a discussão 

construída neste capítulo. 

A literatura manifesta um teor educativo em todos os sentidos possíveis: nas palavras, nos 

conteúdos, nas mensagens subentendidas e nas ilustrações. A ausência de conteúdos que 

deveriam estar dentro desse universo também tem o poder de educar. A ausência de 

representatividade inviabiliza a construção de identidades no mundo infantil e impede o 

empoderamento da criança negra. As imagens e mensagens das obras literárias apresentam as 

percepções de mundo e revelam as formas expressivas culturais de uma determinada sociedade. 

Em suma, esperou-se com esse trabalho estudar as possibilidades de efetivação dos documentos 

legais para o ensino de relação étnico-racial nos contextos escolares, considerando a 

contribuição da Literatura de Cordel enquanto possível estratégia educativa. Através de 

pesquisas, diálogos, coleta de dados e análises as práticas docentes adequadas na utilização 

dessa literatura como estratégia educativa para o trabalho de relações étnico raciais na escola 

foram refletidas e pesquisadas. 
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Nesse sentido, compreendendo a importância da literatura para o processo formativo dos 

sujeitos, é importante destacar o teor educativo presente na literatura de cordel. Essa literatura 

se apresenta enquanto um possível e interessante instrumento educativo, uma vez que permite 

aos estudantes a construção de conhecimentos sobre poesia, diversidade, rima, criatividade, 

artes, história, geografia, além de uma oportunidade de aulas mais interdisciplinares e 

transversais. O Cordel permite ao educador o trabalho pedagógico interdisciplinar, por se tratar 

de uma literatura reflexiva e didática. De acordo com Alves (2008, p.108), 

Abordar a presença da Literatura de Cordel em sala de aula implica refletir, entre 

outras coisas, sobre concepções de leitura, literatura e ensino postos em prática no 

cotidiano das escolas. Seria propor uma forma de estimular os alunos a enxergarem o 

que há por trás dessas produções textuais, não só no que diz respeito ao texto em si, 

mas com relação às vozes que ele traz consigo. Vozes essas capazes de expressar 

questões morais, políticas, sociais, econômicas e culturais. 
 

A literatura de Cordel pode ser utilizada enquanto possível estratégia educativa para uma 

educação antirracista na medida em que oferece ao estudante/leitor a oportunidade de vivenciar 

uma literatura resistente em sua história e que surgiu, em contexto nacional, como símbolo de 

reinvindicação das injustiças vividas por um determinado povo e os variados temas utilizados 

em formato de protesto (MARQUES, 2016).    

Em relação à análise dos resultados, o presente trabalho propôs analisar a lei 10.639 e a Base 

Nacional Comum Curricular, evidenciando os conteúdos contribuintes desses dispositivos 

legais para a efetivação do trabalho pedagógico em relações étnico-raciais nos ambientes 

educativos. Nesse sentido, a pesquisa teve o propósito de refletir sobre a possibilidade da 

literatura de cordel contribuir enquanto estratégia educativa.  

Portanto, compreendemos a importância dessa pesquisa enquanto possível material de estudo 

para reflexão sobre as relações étnico-raciais dentro dos espaços escolares. O racismo estrutural 

está historicamente enraizado em nossa sociedade e a educação pode ser um instrumento 

imprescindível e forte de transformação social. É necessário empoderar os estudantes negros e 

não negros de conhecimento, orgulho, ancestralidade e pertencimento, de modo que 

reconheçam a sua história e respeitem suas diferenças.  
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Relato de experiência: tecnologias na Educação de Jovens e Adultos no processo de 

alfabetização e letramento com o uso do computador. 

Letícia Fernanda Gonçalves 

 

Educação de Jovens e Adultos. Alfabetização e Letramento. Computador. 

 

O presente relato de experiência aborda atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de 

extensão: Tecnologias na Educação de Jovens e Adultos: sentidos e caminhos, voltado à 

integração das tecnologias da informação e comunicação na Educação de Jovens e Adultos. 

Como objetivo, o trabalho buscou contribuir para o apoio pedagógico, incremento e construção 

de caminhos para a integração das TIC aos currículos da EJA, por meio de um caso de estudo, 

com os conceitos de Bakhtin e Freire.  

 

Introdução  

 Esse relato de experiência foi desenvolvido por meio do Projeto de Extensão 

Tecnologias na Educação de Jovens e Adultos: sentidos e caminhos, que tem como objetivo a 

integração de tecnologias de informação e comunicação na EJA, assim como as práticas de 

leitura e escrita com o uso do computador.  

  O projeto é voltado à integração de tecnologias da informação e comunicação na 

Educação de Jovens e Adultos, composto por alunos e professores de uma universidade pública. 

No caso, atuava como voluntária em uma escola pública do município do interior do estado de 

São Paulo, em uma sala da Educação de Jovens e Adultos, composta pelo termo I e II contendo 

cerca de 30 alunos, de 18 a 75 anos, compondo assim, uma sala heterogênea e com desafios. 

Ao decorrer do projeto, utilizávamos os computadores oferecidos pela escola, como material.

 Nesse projeto, temos como objetivo central: contribuir para o apoio pedagógico, 

incremento e construção de caminhos para a integração das TIC aos currículos de EJA, de modo 

a favorecer a alfabetização, o aprimoramento dos conhecimentos de leitura e escrita, tendo em 

vista à participação social, crítica, criativa, cidadã dos estudantes dessa modalidade de ensino. 

Como objetivo especifico temos: dialogar com as vivências ocorridas no interior desse 

projeto, assim como, os sujeitos e seu contexto. O material utilizado, no caso, os computadores 

são laptops educacionais da escola, sendo que esses possuem um navegador padrão que não 

está atualizado, memória interna bastante limitada e monitor com tela bem reduzida, 

características que dificultam as nossas inserções, mas em nenhum momento, impediram que 
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ocorressem. Portanto, nesse relato, iremos abordar a metodologia, os resultados e discussões e 

as conclusões dessa enriquecedora experiência. 

Metodologia 

Essa pesquisa consiste em um estudo de campo com abordagem qualitativa. Bodgan e 

Biklen (1994) analisam essa abordagem, acerca da qual temos uma compreensão do 

significado, uma definição da situação, um processo. Essa tem empatia na relação com os 

sujeitos, com contato intenso e profundo, tornando esse, um amigo.  

O trabalho de campo é uma forma que a maioria dos investigadores utilizam para 

recolher seus dados. Para Geertz (apud BODGAN e BIKLEN, 1991), a pesquisa de campo 

refere-se ao estar dentro do mundo do sujeito da forma descrita, não como alguém que faz uma 

pequena paragem ao passar, mas como quem vai fazer uma visita; não como uma pessoa que 

sabe tudo, mas como alguém que quer aprender; não como uma pessoa que quer ser como o 

sujeito, mas como alguém que procura saber o que é ser como ele. Esse processo, foi realizado 

com idas a escola semanalmente, por um período de um ano, toda quarta- feira, na mesma sala.  

 

Resultados e Discussão 

 As inserções são marcadas pelo uso dos computadores, como forma de complementação 

no processo de alfabetização e letramento dos sujeitos participantes. No início do projeto, 

nossas “idas” foram marcadas por posturas ingênuas, como classifica Maia e Valente (2011), 

pois os educandos mantinham essa em relação ao uso do computador. À medida que a interação 

aumentava, a demonstração de autonomia e curiosidade era perceptível.  

 Após um período, os educandos realizavam as operações básicas, como: ligar, desligar, 

manusear o teclado, etc. Para os sujeitos entenderem melhor o funcionamento de algumas 

teclas, imprimimos uma foto do teclado, e escrevemos a representação de cada símbolo. 

 Nessas primeiras inserções, o uso do editor de texto foi usual, utilizávamos para listar 

palavras, frases, receitas, etc. A dificuldade nos acentos, nas letras maiúsculas e minúsculas, 

assim como, no apagar, eram notadas, porém, a todo momento, explicávamos e ajudávamos. 

Posteriormente, realizamos a produção de anúncios, pois os alunos requisitavam muito 

a oportunidade de anunciar o seu trabalho na internet. Cabe ressaltar que a sala continha muitos 

alunos que eram autônomos, como cozinheiras, empregadas, pedreiro etc. Essa atividade gerou 

muito diálogo, e em um caso, resistência. Nessa inserção, estavam presentes os voluntários, a 

professora de sala e a coordenadora do projeto em questão. Posteriormente a criação dos 

anúncios, um educando dialogou com a coordenadora do projeto que não via necessidade de 
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realizar um anúncio, pois esse, já estava empregado, gerando assim, uma certa resistência na 

atividade proposta. 

Então, esse solicitou a ajuda para pesquisas imobiliárias, afirmando, ter mais relação 

com esse campo, de compra e venda. Depois de alguns minutos em sites imobiliários, o 

educando mencionou a importância de ter um e-mail, já que todos seus amigos tem, assim, 

poderia conversar com eles. 

 Portanto, adentramos em um estágio transitivo, ou mediano de letramento, como 

classifica Maia e Valente (2011) que é a qual, os educandos estabelecem vínculos com o próprio 

contexto, no nosso caso, uma atividade relacionada com o uso do e-mail. 

 Um aluno, o qual, já tinha maior domínio do letramento, solicitou auxílio para a criação 

de um e-mail. Dialogando com o sujeito, sobre a criação desse, esse relata que é muito difícil 

arrumar emprego sem e-mail, pois todas as oportunidades de emprego, pedem o envio do 

currículo por e-mail. 

 Após a criação do e-mail, auxiliei-o nos comandos: como enviar, caixa de entrada, a 

escrita, entre outros. Como exercício, esse aluno redigiu um e-mail a mim destinado: 

 

Fonte: Autora da pesquisa.  

Dessa maneira, esse relato de experiência nos remete a alguns conceitos de Bakhtin, buscando 

fundamentação teórica em sua obra: Marxismo e a filosofia da linguagem, como: língua, signo 

e palavra. 

 No prefácio da obra “Marxismo e a filosofia da linguagem”, temos: 

 A palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as menores variações das 

relações sociais, mas isso não vale somente para os sistemas ideológicos constituídos, 

já que a “ideologia do cotidiano” que se exprime na vida corrente, é o cadinho onde 

se formam e se renovam as ideologias constituídas. (BAKHTIN, 2014, p.9) 

  

 Para Bakhtin (2014), o que importa para o sujeito falante é a língua em uso real, em seu 

uso prático, a língua concreta em funcionamento. A língua tem característica de ser estável e 

manter-se sempre homogênea, por isso, pode ser classificada como abstrata. 
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 Na fala do estudante, que diz que não precisa aprender sobre anúncios, porque já tem 

um emprego, percebemos a importância da língua em ser estável, em ser fixa no momento do 

seu discurso: “eu já tenho um emprego. ” 

 Para o locutor, o mais importante é utilizar a forma linguística em um contexto e 

situações determinadas socialmente, passando a adquirir valor de signo. Para Bakhtin, esse é 

ideológico, sempre variável e flexível, pois passou por um processo de descodificação, com 

isso, todas as nossas palavras estão ideologicamente marcadas. 

O signo é sempre pensado em relação ao meio social, já as palavras, em contato com o 

convívio social, concebidas a partir de um histórico-cultural, e compreendidas de forma ampla, 

sendo essa forma que Bakhtin se situa para estudar a linguagem. 

 

É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social para 

compreender seu funcionamento como instrumento de consciência que a palavra 

funciona como elemento essencial que acompanha toda a criação ideológica, seja ela 

qual for.(BAKHTIN, 2014, p.35) 

 

No caso, se analisarmos a palavra e-mail em um contexto neutro, não entenderíamos o 

seu significado, é diferente a cada vez, de acordo com a situação social de cada um, essa está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico vivido. Podemos relacionar 

também, o discurso com o contexto que se relaciona, no caso, um estudante da Educação de 

Jovens e Adultos, que não estudou no “tempo certo” e está matriculado em uma sala que é 

voltada para o processo de alfabetização e letramento. Nesse contexto, ter um emprego, 

significa bem mais do que apenas trabalhar, é estar imerso em um contexto letrado, é ser útil 

para as pessoas. 

 A palavra tem a capacidade de funcionar em diversos contextos e situações socialmente 

determinadas, com uma dimensão ampla e de configuração discursiva, sendo considerada 

dialógica, quando está inserida em situações reais de comunicação, adquirindo um valor 

ideológico. 

O fato de possuir um e-mail, para um aluno da Educação de Jovens e Adultos, o qual, 

não se escolarizou no tempo certo, por inúmeras dificuldades financeiras, pessoais e 

psicológicas, significa amplamente estar imerso na cultura de tecnologias, no processo de 

globalização com constantes trocas de informações 

Considerações finais 
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Concluímos, portanto que a experiência nesses meses, foram de muito aprendizado, e 

acima de tudo, diálogos enriquecedores. Quando entramos em uma sala de Educação de Jovens 

e Adultos, entramos para ensinar, mas saímos aprendendo mais do que ensinamos. 

A utilização das tecnologias, como os computadores, tem enriquecido o processo de 

alfabetização e letramento dos educandos, assim como, esses estão sendo inseridos em um 

contexto de globalização, tecnologias e aprendizados. 

Cabe ressaltar que por meio da palavra, em seu sentido amplo, repleta de significados 

que o aluno da EJA vai se constituindo, que esses se comunicam com a realidade e como força 

de transformação do mundo. No caso do recorte do projeto, em uma inserção, a palavra e-mail 

é repleta de sentidos e desafios para esses sujeitos. 

Consideramos, portanto, a importância das tecnologias no contexto da Educação de 

Jovens e Adultos, como essas fazem sentido e transformam a realidade do sujeito, no caso, um 

simples e-mail, mostra para o aluno que ele é capaz de comunicar, de estar inserido em um 

mundo grafocêntrico digital. Esse relato de experiência mostra, que devemos insistir em 

complementar o conteúdo com as tecnologias disponíveis, mesmo que essas sejam de difícil 

acesso. 
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Análise linguística - ação interativa na aula de leitura 

Juceni Medeiros Furtado 

 

Leitura. Análise Linguística. Texto 

 

Em relação ao trabalho na sala de aula, Geraldi (2014), afirma que o ensino da Língua 

Portuguesa deve centrar-se, de forma integrada, na leitura de textos, produção e análise 

linguística. Segundo o autor, a leitura é um processo de interlocução entre leitor/autor 

mediado pelo texto, ou seja, implica no contato com o autor estando ele ausente, visto que 

através da escrita o leitor reconstrói o texto na sua leitura, atribuindo-lhe sentido. Ler é um 

processo que ocorre nas situações dialógicas de forma ilimitada dentro do que lhe é possível. 

Pois, para a construção de sentidos vários conhecimentos são mobilizados e por isso ressalta-

se a importância da análise linguística (AL). A terminologia “análise linguística” foi usada 

primeiramente por Geraldi (1997) em 1984, portanto, ele consiste em uma referência nacional 

sobre o tema. Segundo Geraldi (1997) a AL deve acontecer no interior e a partir da realização 

de ações interativas na sala de aula com a leitura e produção. A análise linguística tem como 

objeto a linguagem, isto é, “com a linguagem não só falamos sobre o mundo ou sobre nossa 

relação com as coisas, mas também falamos sobre como falamos” (Geraldi, 1997, p.189). 

Compreende-se como AL a reflexão sobre os gêneros textuais e recursos linguísticos para 

constituição de efeitos de sentido. Assim, é importante manter a linguagem como o que 

fundamenta o processo de aprendizagem entendendo a AL como “reflexões sobre as 

estratégias do dizer” (Geraldi, 1997, p. 192).  

Este trabalho baseia-se na concepção de linguagem dialógica, como construção 

realizada a partir do intercâmbio social, conforme versa Bakhtin (FARACO, 2009, p.49). 

Desse modo, entende-se a linguagem como produto de ações humanas, uma construção 

social. Vale ressaltar que a linguagem não se origina de um conjunto de regras gramaticais, 

mas de uma realidade saturada de valores sociais. A língua não é entendida apenas como um 

conjunto de variações geográficas, temporais e sociais, mas é também, e principalmente, “um 

conjunto indefinido de vozes sociais.” (FARACO, 2009. P57).  

Porquanto, trabalhar com o eixo Análise Linguística, significa direcionar o olhar do 

estudante para os elementos que influenciam na construção de sentido, auxiliando-o a 

compreender as práticas comunicativas envolvendo a leitura e produção de textos em reflexão 

sobre a língua. Assim, na sala de aula devem-se fazer reflexões sobre os textos quanto às 
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questões discursivas, textuais e normativos. Para Geraldi (1997) pensar 

na discursividade é pensar nas relações entre os interlocutores, na construção da realidade por 

meio de formas linguísticas sabendo que não há um único universo a ser interpretado, mas 

muitos, pois, os objetivos da produção do texto e os sentidos gerados promovem outros 

sentidos. Há textos que sugerem mais diversidade de construção de sentidos, como os 

literários, enquanto outros como o texto científico apresentam uma característica com menos 

possibilidades. 

Para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental - anos iniciais - a BNCC 

(2017) apresenta quatro eixos: Oralidade, Análise Linguística/Semiótica, Leitura/Escuta e 

Produção. No documento a AL é direcionando para um trabalho de sistematização do sistema 

alfabético, especificamente nos dois primeiros anos. Nos demais anos de escolaridade ressalta 

as regularidades e a reflexão sobre a língua bem como outras linguagens e seus efeitos nos 

discursos. De acordo com a BNCC (2017) a AL abarca  

os procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação 

consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, 

escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por 

seus efeitos de sentido (p.80). 

Segundo a BNCC o trabalho docente deve envolver as formas de composição dos 

gêneros, coesão, coerência, o contexto de produção, os estilos e efeitos de sentido, escolha do 

léxico, aspectos sintáticos e morfológicos imprescindíveis à compreensão das linguagens 

perpassando por todos os outros eixos.  

Geraldi (2014) explica que antes de 1984 o texto era trabalhado com foco fundamental 

na gramática tradicional em que o aluno aprendia regras diversas sem relacionar com os 

recursos empregados para dar sentido aos textos. A escolha do texto era baseada nos possíveis 

exemplos sobre conteúdos de gramática sem relação entre a leitura das unidades dos livros 

didáticos, sem compreender que a “aprendizagem da linguagem se dá por práticas da 

linguagem, e não por descrições e normatizações sobre a língua” (p.182). Nessa direção 

Geraldi (2014) propõe implantar na sala de aula uma prática reflexiva de convívio dos 

recursos do texto. Historicamente, houve vários equívocos cometidos em relação às atividades 

de leitura na escola, entre elas o simples fato de colocar livros na mão do aluno sem que o 

acervo fosse previamente conhecido do professor, ou seja, sem uma prévia seleção e com a 

ausência de discussões sobre elas, por parte dos professores.  Atualmente, percebe-se uma 

inversão na escola em relação à leitura. Lê-se não para ter um momento de ampliação sobre o 

tema, mas para em seguida produzir o mesmo gênero. Nas correções das produções, fica a 
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marca da preocupação dos educadores com a gramática e ortografia. 

Contudo, é sabido que os conhecimentos de gramática por si só não garantem boas produções 

de texto. 

Mendonça(2014) destaca perguntas que devem ser realizadas aos alunos para que 

direcionem o olhar para aspectos específicos dos gêneros. Por exemplo: “Por que os títulos de 

notícias são curtas? Os verbos nesses títulos estão no presente ou no passado? Por quê?” 

.(p.73) São formas de refletir sobre o funcionamento das características que constitui um 

gênero. Nessa proposta o foco não está na estrutura formal da língua, mas como atividade 

humana usada com objetivos de comunicação específicos. Assim, o estudante é levado a 

perceber que as escolhas linguísticas estão relacionadas a produção de sentidos. Para 

Mendonça(2014, p.74) a “AL seria um meio para os alunos ampliarem as suas práticas de 

letramento, já que auxilia na elaboração e compreensão de textos orais e escritos dos mais 

diversos gêneros.” 

A proposta é um trabalho rico em questões discursivas com exploração das 

características dos gêneros, da vida do autor, de onde ele fala, época da escrita,  e outros 

aspectos que auxiliam no entendimento do texto. Porém, além desses aspectos discursivos, é 

importante compreender aspectos textuais relacionados à forma como os textos se organizam, 

a pontuação e paragrafação como recursos de sentido e o uso de elementos de coesão 

referencial e sequencial.  

Finalizando, gostaria de exemplificar a possibilidade de um trabalho de AL 

trabalhando com elementos de coesão referencial destacando a importância dos referentes e 

seus respectivos termos. Observe o texto para exemplo: 

SERÁ QUE ISTO É VERDADE? 

Contar piadas de loiras diminui o raciocínio delas, segundo testes de 

QI feitos na Universidade de Bremen, Alemanha. As cobaias que 

ouviram as brincadeiras demoraram mais para responder às questões, 

apesar de registrarem um índice parecido de acertos. Para os 

cientistas, as gozações deixaram-nas mais inseguras nas respostas. 

(SUPERINTERESSANTE, ago. 2004). 

Pode-se observar como os pronomes isto e elas, bem como os substantivos cobaias, 

brincadeiras e gozações estão relacionados aos seus respectivos referentes textuais para 

serem compreendidas. O pronome isto se refere a algo que ainda vai ser falado: “Contar 

piadas de loiras diminui o raciocínio delas segundo testes de QI feitos na Universidade de 

Bremen, Alemanha.” O pronome elas e o substantivo cobaias remetem ao termo loiras. E 

ainda os substantivos brincadeiras e gozações referem-se às piadas. O professor poderá ler e 

analisar paulatinamente com os alunos, destacando as palavras no próprio texto a medida em 
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que os alunos conseguirem fazer a relação da coesão referêncial. Com 

essa reflexão, proporcionada pelo professor, o estudante poderá compreender que ocorre 

coesão referencial por substituição quando empregamos substitutos textuais para nos 

referirmos a algum termo expresso no texto. 

Klein (2009, p.114) considera algumas situações de coesão referencial que devem ser 

analisada com os alunos. Observe: 

 A coesão por reiteração consiste na repetição de expressões do texto e pode 

ocorrer pelo uso de:  

• repetições do mesmo termo ou expressão. (Chegou o livro que 

encomendei? É um livro sobre História do Paraná.); 

• sinônimos (Era uma habitação simples... um casebre de chão-batido.); 

• expressões que indicam relação entre parte e todo (Os cães estão 

agitados. Estes animais pressentem o perigo.) ou entre todo e parte 

(compramos a propriedade. A casa é pequena.); 

•  expressões nominais definidas (Chico Buarque gravou um novo disco. O 

cantor fará o lançamento em show no Rio de Janeiro. Os críticos, que já 

ouviram as faixas, dizem que esse disco representa uma fase ainda mais 

elaborada desse extraordinário compositor.);  

• nomes genéricos, tais como coisa, gente, negócio, pessoa etc.(Ele entregou 

o embrulho. Uma coisa enorme.). 

Dessa forma, a AL favorece a compreensão e produção de textos nos diferentes 

gêneros trabalhados na sala de aula. Envolve conhecimentos que Klein (2009) chama de 

macro quando se articulam sobre a função social, interlocutores, esfera de circulação, formas 

de organização. E micro quando articula aspectos como a escolha do léxico, estrutura dos 

períodos, tempo verbal. A criança vai se apropriando desses recursos na medida em que 

reflete sobre a língua usando o texto como ponto de partida e de chegada para desenvolver 

conteúdos de leitura e escrita.  
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Fortalecendo a identidade de meninos e meninas negras na educação infantil 

Denise Gonçalves da Cruz 

 

Relações raciais. Infâncias Negras. Identidades 

 

O racismo presente na sociedade brasileira, responsável pela falta de representatividade e/ou a 

representação negativa do negro, criam marca cruéis na subjetividade de meninos e meninas 

negras desde a primeira infância, pois faz com que essas crianças ao se olharem no espelho 

não se reconheçam ou neguem suas características gerando um auto-ódio. Nesse sentido, 

desde 2003 a Lei 10.639 institui a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e 

Afro-brasileira, que estabelece a necessidade de reconhecer e valorizar a história e a cultura 

negra, afro-brasileiras e africanas, a fim de desfazer a mentalidade racista e reestruturar as 

relações étnico-raciais e sociais. Por essa razão, trabalhar com representações positivas desde 

os anos iniciais da infância tem sido fundamental para que as crianças se reconheçam 

enquanto negros e negras e criem novas referências raciais. Portanto, este trabalho traz um 

relato de experiência com atividades lúdicas e artísticas realizadas com crianças de 2 a 4 anos 

de idade em duas creches localizadas na cidade de São Carlos-SP. As atividades visaram 

apresentar às crianças representatividades negras positivas em livros e brinquedos e 

brincadeiras. Ao final das atividades foi possível observar algumas percepções de valorização 

racial entre as crianças, o que nos permitiu avaliar as atividades como potenciais para a 

construção e fortalecimento de subjetividades negras saudáveis. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Falar de infância negra é resgatar memórias de um passado que se faz presente ainda 

hoje na vida de crianças negras, seja quando observamos garotas negras brincando com 

tecidos em suas cabeças para representar um cabelo liso ou quando observamos meninos e 

meninas negros excluídos dos jogos de representação de personagens por não possuírem as 

semelhanças físicas dos heróis, príncipes e princesas que fazem parte do repertório infantil, 

construído a partir de livros, filmes e desenhos voltados para esse público. Essas são 

memórias de situações que refletem o racismo nos espaços escolares infantis e que, de alguma 

maneira, nos ajudaram a moldar nossas subjetividades e a nos tornar sujeitos.  

É a partir da subjetividade que pensamos, sonhamos e existimos como ser e quando 

nos desenvolvemos em uma sociedade que o racismo é imperativo e se utiliza da racialização 

dos corpos para categorizar, subjugar, estigmatizar e desumanizar o outro, profundas marcas 

de estigmatização são criadas no desenvolvimento desses indivíduos. Uma dessas marcas é o 

auto ódio,  que Fanón (2008) apresenta como sendo o ódio a si mesmo, isto é, no contexto em 
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que é desumanizado o negro nega a própria imagem buscando se 

adequar ao padrão para ser reconhecido como humano. E nessa sociedade colonizada o 

padrão será o branco.  

Essa relação entre ser “fora do padrão” e busca pelo reconhecimento são traduzidas 

nos espaços infantis nas brincadeiras e podem ser reforçadas com a falta de 

representatividades positivas no espaço escolar 

Nesse sentido considerando que a construção da subjetividade ocorre nas dimensões 

individuais e sociais, e que a escola é o primeiro espaço de socialização é fundamental que as 

questões raciais sejam trabalhadas na escola a fim de educar alunos e professores dentro de 

uma proposta anti-racista e que proporcione "o desenvolvimento de uma subjetividade 

saudável e sem estigmas".  

Esse trabalho não deve ser apenas resultados de iniciativas individuais de professores 

ou de algumas entidades escolares em datas específicas, mas sim uma proposta garantida por 

leis que normalizem essas práticas como essenciais para o desenvolvimento da identidade de 

crianças negras, visto que é na infância que se amplia a compreensão do mundo e de si através 

dos laços que se estabelecem e das experiências que se vive (BRASIL, 2013). 

No Brasil, como resultado de muitos anos de lutas do movimento negro para um 

projeto de educação anti-racista, houve um avanço nos últimos 15 anos no campo da 

educação, pois desde 2003 a Lei 10.639 institui a obrigatoriedade do Ensino de História e 

Cultura Africana e afro-brasileira no currículo da educação básica (alterando a lei 9.394 / 96 

Educação Básica). Em 10 de março de 2008 essa lei foi alterada pela Lei 11.645 / 08 

acrescentando a obrigatoriedade do ensino da Cultura Indígena e suas contribuições e 

participações na construção da história brasileira.  

A Lei 11.645 / 08 foi um ganho histórico para os negros e indígenas, pois direciona 

ações educativas em todos os níveis (ensino fundamental, médio e superior) e exige que sejam 

produzidos materiais para trabalhar a valorização da diversidade, da cultura e história 

africana, afro-brasileira e indígena e do reconhecimento da diversidade no que distingue os 

negros e indígenas dos demais grupos que compõem a população brasileira. 

Depois da Lei 10.639 / 03 houve também a revisão das Diretrizes da Educação Básica, 

que desde 2013 inclui em seu texto a necessidade de considerar a creche e a pré-escola como 

um espaço que permita a produção de novas formas de sociabilidade, subjetividade e 

compromisso com a democracia e a dignidade humana, conforme descrito nos princípios que 

a educação infantil deve respeitar: 
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IX - o reconhecimento, valorização, respeito e interação das crianças com histórias e 

culturas africanas, afro-brasileiras, bem como a luta contra o racismo e a 

discriminação; 

X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma 

de violência - física ou simbólica - e negligência dentro da instituição ou praticada 

pela família, prevendo o encaminhamento de infrações em instâncias competentes 

(BRASIL, 2013). 

 

Tendo como marco as diretrizes e as leis 10.639/03 e 11.645/08, cabe aos professores 

buscarem por formação para não só "africanizarem" suas aulas mas também pensarem 

propostas para uma educação anti-racista. E nessa perspectiva, vale buscar materiais que 

valorizem a cultura negra e indígena e eliminem os estereótipos e representações de negros 

apenas como escravo, refletir sobre as palavras e posturas utilizadas nas aulas e estar atento 

para o uso de livros e obras que não reforçam a identidade negativa do negro e do indígena. 

Ações como essas são de extrema importância para uma nova construção do ensino. 

Por fim, com base nas diretrizes para as Relações Étnico Raciais e as Diretrizes para a 

Educação Infantil, e acreditando na importância de criar planos de aulas que reconheçam e 

valorizem a história e a cultura afro-brasileira e africana para fortalecer a identidade e as 

subjetividades de crianças negras através de representações positivas, esse trabalho tem como 

objetivo mostrar atividades realizadas dentro de planos de aula que visaram uma educação 

anti-racista e de valorização da diversidade a fim de expandir o repertório de representações 

tanto para as crianças negras quanto para as crianças brancas e promover discussões que 

respeitem a diversidade étnica e racial. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

As atividades aqui relatadas foram resultados de experiências em trabalhos realizado 

enquanto professora e estagiária em duas creches públicas da cidade de São Carlos-SP, a 

primeira escola, em que fui professora, está localizada na periferia da cidade, com um público 

predominantemente de crianças negras de 2 a 3 anos de idade, durante aproximadamente um 

ano. E a segunda escola, em que fui estagiária, está localizada dentro da Universidade Federal 

de São Carlos e atende principalmente crianças filhos e filhas de funcionários e estudantes da 

Universidade e uma pequena parte da comunidade externa. Esse público era majoritariamente 

de crianças brancas, com idades entre 3 e 4 anos. Em ambas as escolas a quantidade de 

crianças por sala era de aproximadamente 15 crianças. 

A ideia central não era mudar a rotina das crianças, mas sim incluir a temática racial nas 

atividades e jogos que fazíamos, como exemplo, podemos citar as atividades artísticas em que 

o objetivo era ensinar geometria e utilizamos as figuras gráficas da sociedade Ndebeles - 
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África do Sul como referência para a compreensão das formas e depois 

usamos a parede da escola para reproduzi-las: 

 

Imagem 1: Grafismos desenvolvidos por uma turma de 3 a 4 anos da educação infantil. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Nessa atividade discutimos as formas geométricas, o uso dessas formas em diferentes 

obras de arte, o significado delas na vida das pessoas, das diferentes comunidades e em 

especial na vida das mulheres de Ndebeles.  

Já para os momentos de leitura aproveitávamos para fazer discussões sobre identidade 

racial utilizando livros com protagonistas negros, pois a partir das leituras discutíamos as 

questões envolvendo beleza, cabelos, penteados e as semelhanças e diferenças entre os 

protagonistas e as crianças da turma:  

 

Imagem 2: Livros infantis com protagonistas negros. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

  Algumas dessas histórias foram escolhidas como favoritas pelas crianças, então 

decidimos reproduzi-las tendo as crianças como personagens, autores e ilustradores de novos 

livros. Um exemplo dessa atividade é o livro África meu pequeno Chaka, que fizemos uma 

reprodução baseado na interpretação feita pelas crianças: 
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Imagem 3: Livro feito pelas crianças 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Para enfrentar a exclusão de meninas negras em jogos de salão de beleza, um 

problema que tivemos em ambas escolas, decidimos incluir nesses jogos um salão afro, no 

qual fazíamos turbantes, tranças e penteados para os cabelos afros a fim de envolver todos os 

participantes nos jogos e valorizar todas as texturas de cabelos: 

Imagem 5: Salão de beleza Afro 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

A realização dessas atividades nos permitiu observar a necessidade de aulas que 

tenham como eixo central do planejamento o pensamento anti-racista e a valorização da 

identidade de meninos e meninas negros não só para o fortalecimento, mas também para o 

bem-estar e consequente prazer pelo brincar e pela leitura ao se identificarem de maneira 

positiva com os personagens em diferentes histórias e contextos. Também permitiu às 

crianças brancas entenderem a diversidade sem preconceitos ou estereótipos e sem "a 

síndrome da superioridade", o que refletiu nas relações interpessoais e cotidianas nas escolas. 
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CONCLUSÃO  

Ao final das atividades percebemos algumas mudanças nas relações entre as crianças, 

pois notamos que as crianças negras não eram mais excluídas dos jogos de representações de 

personagens ou do faz de conta em salões de beleza. Notamos também um maior interesse por 

livros e histórias que os personagens eram negros.  

Concluímos que para o aprimoramento e a efetivação de uma educação anti-racista 

que valorize a diversidade, é necessário que ela esteja presente no cotidiano das crianças por 

meio de materiais e brinquedos como bonecas negras, livros com protagonistas negros, heróis 

e heroínas de todas as etnias e jogos e brincadeiras de diversas partes. Dessa maneira 

permitimos que crianças, brancas e negras, tenham referências não estigmatizados, além de 

possibilitar que a escola se torne um espaço para construir subjetividades e identidades 

saudáveis. 
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Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um programa informatizado para o 

ensino de compreensão leitora, denominado Programa de Leitura com Fábulas – PROLF. Faz 

parte do projeto de pesquisa do primeiro autor, sob orientação da segunda autora, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 75801917.0.000.5504).  

O presente trabalho teve o objetivo específico de avaliar os graus de complexidade das 

unidades de ensino do PROLF com alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola 

pública, situada no município de São Carlos-SP.  

 

1. As características gerais do Programa informatizado de compreensão leitora 

O programa PROLF possui 17 estórias, baseadas nas fábulas de Esopo. Essas estórias 

eram apresentadas na tela do computador como livrinhos virtuais em um menu. 

 

Figura 1. Recortes de tela do PROLF: a) uma das questões dos livros de ensino e b) uma das 

questões dos livros de teste. 

 

Fonte: Programa PROLF, de própria autoria. 

 

Buscou-se elaborar um material didático que iniciasse com um nível de dificuldade 

fácil para paulatinamente aumentar essa dificuldade, assim, as estórias e suas respectivas 

questões deveriam ter um grau de complexidade crescente. Ou seja, esperava-se que o livro 1 

fosse o mais simples, o livro 2 fosse um pouco mais complexo que o 1, o 3 um pouco mais 
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complexo que o 2, e assim por diante. Os livros do PROLF foram divididos em quatro blocos: 

bloco A – livros 1 a 5; bloco B – livros 6 a 9; bloco C – livros 10 a 13; e bloco D – livros 14 a 

17.  

Cada livro do bloco A apenas possui 4 questões, enquanto cada livro dos blocos B, C e 

D possuem 8 questões. As questões eram de múltipla escolha (a, b, c ou d), possuindo apenas 

uma alternativa correta. As questões de compreensão eram do tipo literal e do tipo inferencial. 

Em uma questão literal, a informação relevante para se responder à pergunta pode ser 

encontrada no texto-base, o leitor precisa localizar uma informação explicitamente dada no 

texto. E em questões inferenciais, a informação relevante se encontra no texto, mas não 

idêntica às alternativas de resposta, de modo que o leitor ou precisa estabelecer relações 

lógicas entre proposições ou eventos descritos no texto ou propor informações que faltam 

recorrendo a seu conhecimento de mundo (CHIKALANGA, 1992).  

Os livros que compunham cada bloco foram configurados como exercícios de 

compreensão, de modo que ao escolher uma alternativa para responder a pergunta, o usuário 

recebia um feedback visual e auditivo sinalizando se acertou aquela questão. Em caso de 

escolher uma alternativa errada, o usuário ouvia um ruído e poderia tentar novamente até 

escolher a opção correta. O último livro de cada bloco (livros 5, 9, 13 e 17) se tratava de um 

livro teste, em que o usuário lê a narrativa então as questões são apresentadas em seguida sem 

qualquer feedback se ele acertou ou errou a questão. O PROLF registra automaticamente se o 

usuário acertou ou errou cada questão, quais opções de resposta escolheu e quanto tempo 

levou para responder a cada questão. 

 

2. A fundamentação teórica para a organização do material 

Vale destacar que a sequência dos livros e blocos foi pensada para ter um grau de 

complexidade crescente. Essa dimensão da complexidade foi fundamentada na Teoria das 

Molduras Relacionais, conhecida pela abreviatura RFT, de Relational Frame Theory. Esta é 

uma perspectiva teórica comportamentalista sobre a linguagem e a cognição humana (HAYES 

et al., 2001). Nessa perspectiva, são investigadas as relações lógicas e simbólicas que 

compõem a linguagem e o pensamento humano, seu objeto de estudo sendo um tipo de 

comportamento linguístico denominado de responder relacional. O responder relacional 

possui algumas propriedades, dentre eles a da complexidade. Complexidade, nesta teoria, se 

refere ao quão intrincado, denso ou diversificado o comportamento de fazer relações pode ser 

feito (BARNES-HOLMES et al., 2017). Por exemplo, as relações implicadas entre três 

estímulos (e. g., A é igual a B e B é igual a C, implica que C é igual a A) é menos complexa 
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que uma envolvendo quatro (e. g., A igual a B, B igual a C e C igual a D, implica que D é 

igual a A).  

Com base nesse referencial, as fábulas elaboradas para o PROLF possuem tamanho 

crescente – começando com aproximadamente 30 palavras, no primeiro livro, aumentando em 

cerca de 20 palavras a cada livro, até chegar a aproximadamente 450 palavras no último. 

Também se buscou produzir um grau crescente de complexidade na linguagem das narrativas, 

de modo que a primeira estória possuísse uma linguagem mais simples do que a segunda, a 

segunda fosse mais simples que a terceira e assim por diante – isso considerando o tamanho 

das frases, parágrafos compostos por uma a quatro frases, começando com frases de orações 

simples, depois frases de orações compostas etc., e nos textos iniciais usando o discurso direto 

e nos livros posteriores o discurso indireto e indireto livre.  

A questão, porém, era se os dados empíricos iriam corroborar essa organização do 

material, inicialmente feita tendo como base as proposições teóricas. 

 

3. Metodologia 

Participaram deste estudo 70 alunos(as) de uma escola pública do município de São 

Carlos-SP, com idade média de 10 anos, cursando o 5º ano do Ensino Fundamental.  

Os participantes fizeram as unidades de ensino do PROLF ao longo de 5 sessões, de 

15 a 40 minutos, uma vez por semana, no laboratório de informática da escola. Cada 

participante fez individualmente, cada um a seu ritmo, de modo que por sessão alguns 

conseguiam fazer mais livros enquanto outros menos. 

Vale lembrar que o PROLF registra automaticamente se o usuário acertou ou errou 

cada questão, quais opções de resposta escolheu e quanto tempo levou para responder a cada 

questão, dados que ele apresenta em planilhas no software Excel. Assim, foi contabilizado o 

total de acertos de cada participante por livro, a fim de se verificar as médias de acerto da 

amostra ao longo das sessões. 

Para a análise dos dados, foi empregado o programa estatístico SPSS v.23. As análises 

foram feitas agrupando os livros em blocos: bloco A – livros 1 a 5; bloco B – livros 6 a 9; e 

bloco C – livros 10 a 13. Procedeu-se dessa forma, pois, lembrando, a coleta de dados ocorreu 

em cinco sessões e como cada participante fez os livros em seu próprio ritmo, há na amostra 

aqueles que só conseguiram fazer os primeiros livros e aqueles que conseguiram avançar 

rapidamente, chegando até o terceiro bloco. Além disso, os livros do bloco A apenas possuem 

4 questões, enquanto os livros do bloco B e C possuem 8 questões.  
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Desta feita, os dados do bloco A – livros 1 a 5 – conta com 70 participantes; os dados 

do bloco B – livros 6 a 9 – contam com 52 participantes; e os dados do bloco C – livros 10 a 

13 – contam com 27 participantes. Nenhum participante chegou a fazer os livros do último 

bloco, que seria do livro 14 a 17. 

 

4. Resultados  

O Gráfico 1, a seguir, apresenta os dados dos três blocos de livros do PROLF. Para 

cada bloco será feita uma análise, considerando que para cada um houve uma amostra 

diferente. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1 Resultados do Bloco A – Livros 1 a 5 (N =70) 

Como pode se observar no gráfico acima, a média de acertos no Livro 1 foi de 3,5 (DP 

= 0,847), no Livro 2 foi de 3,74 (DP = 0,652), no Livro 3 foi de 3,16 (DP = 0,792), no Livro 4 

foi de 3,10 (DP = 0,965), e no Livro 5 foi de 2,53 (DP = 0,880). Os dados se mostraram como 

possuindo uma distribuição normal, conforme resultado do teste de Shapiro-Wilk (p < 0,001). 

Foi então feito um Teste t de Student de amostras emparelhadas (α = 0,05), a fim de se 

verificar se tais valores consistiam em diferenças estatisticamente significativas. Foram 

comparadas em pares as médias do Livro 1 com o Livro 2, do 2 com o 3, do 3 com o 4 e do 4 

com o 5. Todos esses pares apresentaram diferenças significativas (p < 0,05), com exceção do 

par Livro 3 com Livro 4, cujas médias foram respectivamente 3,16 e 3,10, sendo p = 0,65.  

Esses dados sugerem que há uma alta probabilidade de que sejam reais as diferenças 

nos níveis de dificuldade entre os livros 1 e 2, 2 e 3, e 4 e 5, enquanto muito provavelmente 

não há diferença no nível de dificuldade entre os livros 3 e 4. Importante observar que a 
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média do livro 1 é menor que a do livro 2, o que pode significar que o segundo é mais fácil do 

que o primeiro, contrariamente ao planejado. E vale dar atenção às diferenças entre o livro 3 e 

4, cujos dados sugerem que eles estão com um mesmo nível de complexidade, demandando 

assim uma revisão sobre o livro 4.  

 

4.2. Resultados do Bloco B – Livros 6 a 9 (N = 52) 

As médias de acerto por livro do bloco B se deram conforme o gráfico 1, acima, 

apresenta. A média de acertos no Livro 6 foi de 5,67 (DP = 1,937), no Livro 7 foi de 6,38 (DP 

= 1,728), no Livro 8 foi de 6,10 (DP = 1,741), e no Livro 9 foi de 5,44 (DP = 2,304). Os 

dados se mostraram como possuindo uma distribuição normal, conforme resultado do teste de 

Shapiro-Wilk (p < 0,001). Foi então feito um Teste t de Student de amostras emparelhadas (α 

= 0,05), a fim de se verificar se tais valores consistiam em diferenças estatisticamente 

significativas. Foram comparadas em pares as médias do Livro 6 com o Livro 7, do 7 com o 

8, e do 8 com o 9. Houve diferença significativa entre os Livros 6 e 7 (p = 0,004) e entre os 

Livros 8 e 9 (p = 0,003), mas não entre os Livros 7 e 8 (p = 0,203).  

Importante destacar que, semelhante ao bloco A, aqui também o primeiro livro do 

bloco parece ser mais difícil que os seguintes, uma vez que a média de acertos no livro 6 foi 

menor que a dos livros 7 e 8, enquanto se esperava que ela fosse maior. É possível que esse 

dado também tenha ocorrido pela mudança na tarefa, pois até o livro 5 os participantes 

vinham fazendo atividades de 4 questões com textos mais simples e acompanhados de mais 

ilustrações, enquanto a partir do livro 6 passaram a lidar com 8 questões e textos mais longos 

e sem ilustrações. As médias entre o Livro 7 e 8 foram próximas e sem diferença 

estatisticamente significativa, o que sugere haver um nível de complexidade semelhante entre 

eles, contrariamente ao esperado. Portanto, a fim de se garantir o crescente grau de 

complexidade na passagem de um livro para o outro, os dados do bloco B indicam a 

necessidade de uma revisão sobre os livros 6, 7 e 8, seja reformulando alguns trechos das 

narrativas e/ou das questões, seja mudando a ordem de apresentação desses livros.  

 

4.3 Resultados do Bloco C – Livros 10 a 13 (N = 27) 

As médias de acerto por livro do bloco C se deram conforme o gráfico 1 anteriormente 

apresenta. A média de acertos no Livro 10 foi de 5,96 (DP = 1,698), no Livro 11 foi de 6,48 

(DP = 1,397), no Livro 12 foi de 6,52 (DP = 1,477), e no Livro 13 foi de 4,85 (DP = 2,107). 

Os dados se mostraram como possuindo uma distribuição normal, conforme resultado do teste 

de Shapiro-Wilk (p < 0,001), com exceção do Livro 13 (p = 0,17). Foi então feito um Teste t 
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de Student de amostras emparelhadas (α = 0,05) entre os livros com distribuição normal e o 

teste não-paramétrico Z de Wilcoxon (α = 0,05) entre aqueles sem distribuição normal. Foram 

comparadas em pares as médias do Livro 10 com o Livro 11 e do 11 com o 12. E com o teste 

não-paramétrico foram comparadas as medianas dos Livros 12 e 13. Não se encontrou 

diferença significativa entre os Livros 10 e 11 (p = 0,157) nem entre os Livros 11 e 12 (p = 

0,899), entretanto houve diferença entre os Livros 12 e 13 (p < 0,001). 

Semelhante ao observado nos blocos anteriores, o primeiro livro do bloco (livro 10) 

apresentou uma média inferior aos seguintes, indicando existir um desbalanceamento nos 

graus de complexidade na passagem de um bloco para o outro. Todavia, as diferenças entre as 

médias não foram significativas, o que mais uma vez sugere a necessidade de se revisar o 

texto das narrativas bem como as questões. Também se observou neste bloco que o livro de 

teste ao final (livro 13) foi o mais difícil, também conforme o planejado. 

 

5. Conclusões 

Interessante notar que há uma tendência geral de diminuição no valor das médias ao 

longo dos livros, o que sugere haver de fato um aumento crescente no nível de complexidade 

do material, corroborando as formulações teóricas. Comparando o desempenho dos 

participantes, pode-se notar que os livros de teste (livros 5, 9 e 13) se mostraram os mais 

difíceis, e isso se deve possivelmente a três fatores: a) o grau de complexidade deles foi 

planejado para ser maior que seus antecessores de bloco, b) neles não há feedback para acerto 

ou erro e c) neles o texto da narrativa não ficava logo ao lado da pergunta.  

Por fim, vale ressaltar que este estudo traz um indicativo de que apenas reforçar 

respostas corretas não é suficiente para ensinar a compreensão leitora, devido à complexidade 

desse repertório. É necessário que mais recursos didáticos sejam incorporados ao programa, 

visando a aprendizagem de estratégias de leitura, expansão do vocabulário, fluência de leitura, 

dentre outros.  
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A criação de histórias no trabalho da desnaturalização das violências   

Jéssica Veloso Morito 

 

Violências. Ensino Fundamental. Produção Textual. 

 

A violência no âmbito escolar – seja aquela em que o aluno é vítima ou protagonista – 

culmina em uma problemática que provoca perplexidade e preocupação no meio educacional; 

é perceptível a constância da intencionalidade da agressão; assim, nessa perspectiva, se 

buscou compreender as relações entre docentes e discentes, através das reflexões nas relações 

entre os sujeitos dentro da unidade escolar. Seguindo, o pressuposto metodológico é a análise 

das produções textuais dos estudantes de uma escola de ensino integral do Ensino 

Fundamental – ciclo II; sendo vinculada à uma pesquisa de intervenção junto a um projeto de 

extensão, intitulada “Violências e as perspectivas de estudantes do ensino fundamental dos 

anos finais e ensino médio: experimentações audiovisuais nas escolas”, buscando por 

intermédio de exercícios temáticos, ouvi-los e compreender a relação que se instaurava como 

dominante nas abordagens da sala de aula.  

As experiências no campo da/na/a violência escolar e, sobretudo, da juventude 

brasileira, busca sanar às necessidades de alternativas de reflexão às situações de conflito, por 

meio da educação e da defesa da cidadania, bem como assumir o desafio da criação de 

metodologias participativas e intervencionistas direcionadas para a produção de material na 

emancipação do reducionismo das práticas hierárquicas conduzindo à criação de espaços 

democráticos e participativos, enfatiza-se então, a suma importância  da literatura, e não 

somente consumo e/ou produção, para que se fomente a apreciação como arte, rompendo com 

a mecanização do ato de decodificar letras, codificar pronúncias e reproduzir estruturações 

textuais, uma vez que as histórias são o início da aprendizagem para ser um leitor e produtor, 

tendo um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo” 

(ABRAMOVICH, 1999, p.16); permitindo a proximidade com meios de evidenciar realidades 

e situações como forma de exposição, e até mesmo, de resistências. 

.A parte empírica se deu na proposição de exercícios temáticos, compreendidos como 

um conjunto de regras e/ou desafios (VIEIRA; VOLQUIND, 2002) por meio da elaboração 

de imagens (fotografias ou audiovisuais), resultando no final de uma produção literária 

através da prévia discussão-reflexiva sobre os assuntos abordados, com jovens de uma escola 

pública de ensino integral no interior do estado de São Paulo, com alunos do 6º ao 9º anos 
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(Ensino Fundamental Anos Finais) entre 11 e 15 anos; culminando em 

produções que partem do direcionamento de atividades de extensão universitária vinculadas 

ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Participação Democrática e Direitos 

Humanos (GEPEPDH ) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ), e, também, de 

pesquisas desenvolvidas por esse mesmo grupo, as quais se debruçaram sobre a temática das 

violências na/a/da escola. Esta pesquisa intervenção buscou junto aos estudantes, ouvi-los, e 

compreender como as violências aconteciam entre os professores e alunos na sala de aula; 

refletindo sobre os discursos elencados nos momentos que debatiam sobre a compreensão da 

temática. 

Partindo do pressuposto que a compreensão das relações humanas deve ter como 

ponto de partida a linguagem, as interações passam a ser então produção intelectual de teorias 

e, concomitantemente, “prática social indissociável das demais práticas humanas” 

(JAPIASSU, 1982, p.34); com efeito as violências são realidades congruentes dessas 

associações, direta ou indiretamente, pelas distinções nos discursos e, por vezes um 

componente cultural naturalizado como um comportamento apreendido e projetando a falsa 

impressão de integrar a natureza humana; assim faz-se necessidade a interpretação da 

violência em suas múltiplas perspectivas, de forma interligada, em rede e através dos eventos 

em que se expressa, repercute e se reproduz (MINAYO; SOUZA, 1999). 

Além disso, a literatura sobre a violência escolar adota uma concepção abrangente, se 

inserindo para além da ideia de incivilidade (CHARLOT, 2002), de utilização da força ou 

intimidação, mas também compreende as dimensões socioculturais e simbólicas do fenômeno, 

interligadas pelos conjuntos de variáveis independentes: “o institucional (escolar e familiar), o 

social (gênero, etnia, emprego, origem socioespacial, religião, escolaridade dos pais e status 

socioeconômico) e o comportamental (informacional, sociabilidade, atitudinal e opiniões)” 

(ABRAMOVAY, 2004, p.33); dimensões abordadas frequentemente nos gêneros literários 

abordados no contexto escolar, ou consumidas como deleite pelos sujeitos em outros 

espaços/tempos. 

Isto quer dizer que entenderemos a violência como uma ação determinada pelas 

relações de forças, em termos interpessoais, associadas a conversão da diferença pela 

assimetria da relação hierárquica de desigualdade e como a atitude de desumanizar um ser 

humano não como sujeito, mas como coisa; “isto é a conversão dos diferentes em desiguais e 

a desigualdade em relação entre superior e inferior” (CHAUÍ, 1985, p.35). Quanto ao uso da 

literatura, nessa perspectiva, vincula à subjetividade e ao emotivo, compreendendo através de 

simbolismos a realidade; tendo como objetivo auxiliar na construção de uma identidade e 
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reconhecimento da alteridade frente a diversidade do outro; por 

experiências conjuntas ou similares. Segundo Bettelheim (1980), a narração ampara o 

desenvolvimento da maturidade, sedimentação da individualidade e da autovalorização, 

gerando o abandono das dependências: 

 

 

à história grava-se, indelevelmente, em nossas mentes e seus 

ensinamentos passam ao patrimônio moral de nossa vida. Ao 

depararmos com situações idênticas, somos levados a agir de acordo 

com a experiência que, conscientemente, já vivemos na história” 

(TAHAN, 1961, p.22).  

 

 

Investigar a violência na/da/a escola explicita compreender que se educa o indivíduo 

para que repitam os comportamentos sociais esperados pelos adultos, modo que se formem à 

imagem e semelhança da sociedade em que vivem e crescem; quando não há satisfação desses 

anseios instauram-se os conflitos, até mesmo pelas novas estruturações sociais que rompem 

com a visão de “algo que se repete, que se reproduz, algo sempre idêntico e imutável” 

(LIBÂNEO, 2010, p.73), uma vez que na análise pedagógica se descreve a escola e suas 

funções sociais, o processo de socialização das gerações jovens, como um processo de 

inculcação e doutrinamento ideológico; impondo a ideologia dominante, assimilando e 

interiorizando as mensagens dos processos de comunicação que se ativam na aula, 

configurando um corpo de representações subjetivas impostas, conforme as exigências da 

aceitação da ordem real como inevitável, natural e conveniente (SACRISTÁN; GÓMEZ, 

1998). Nesse parâmetro, houve as indagações da funcionalidade da literatura infantil, como 

um aparelho para essa reprodução ideológica; e como romper essa estruturação para abarcar a 

mesma, de forma a ser um instrumento à explanação do sujeito, relatando suas percepções e 

sentimentos, a fim de que houvesse a proximidade com às situações protagonizadas pelos seus 

semelhantes.  

Desse modo, o discurso é histórico, revelando linguagem ideológica própria, e na 

escola, respalda a criação de novos discursos, ora reproducionistas, ora emancipatórios como 

condição de sobrevivência e enriquecimento da condição humana, humanização, acontece de 

forma específica e singular na escola (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 21); portanto tem 

papel na integração continuada dos sistemas sociais, para as quais o processo de socialização 

e comunicação simbólica são imprescindíveis, mas também, a formação tange a constante 

mutação dos padrões de comportamento, normas, valores, crenças, atitudes e sentimentos 

coletivos dos seus atores, sendo “a escola é um cenário permanente de conflitos” 

(SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p.19) que desponta “histórias vividas e recolhidas pelos 
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diversos atores em suas memórias e nas relações sociais que 

estabelecem ao longo de suas vidas” (ABRAMOVAY, 2004, p.321) que se materializam em 

violência.  

Desde o surgimento, a literatura infantil é permeada de banalizações acerca da sua 

importância; em que sua singularidade é comparada a hierarquização metódica com a 

literatura, aceita pela academia e o público adulto; acarretando menoridade, todavia como 

traduzido quanto à compreensão quanto à literatura, “toda obra literária é antes de mais nada 

uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande o poder humanizador desta 

construção” (CANDIDO, 1995, p. 245). Por conseguinte, a literatura infantil é, diversas 

vezes, taxada de uma produção para a massa de menor qualidade e pouco elaborada, com 

modelações e fórmulas sem diferenciações, em que encontram-se ilustrações fora de contexto, 

escrita empobrecida inviável ao leitor, falhas ao conteúdo, temáticas piegas e indicação de 

faixa etária que reduzem a determinados grupos, menosprezando o desejo e associabilidade a 

obra: 

 

 

os primeiros textos para crianças são escritos por pedagogos e 

professores, com marcante intuito educativo. E, até hoje, a literatura 

infantil permanece como uma colônia da pedagogia, o que lhe causa 

grandes prejuízos: não é aceita como arte, por ter uma finalidade 

pragmática; e a presença deste objetivo didático faz com que ela 

participe de uma atividade comprometida com a dominação da 

criança. (ZIBERMAN, 1985, p.13)  

 

 

Dessa forma, a utilização da literatura infantil nas unidades escolares é errônea, 

limitada aos conteúdos didáticos, desassociada a estética artística literária, “a Literatura, como 

toda forma de arte, é uma transfiguração do real, recriada e retransmitida para os gêneros, 

autônoma e independente” (COUTINHO, 1978, p.9), ou seja “ela tem existência própria e seu 

campo de ação e seus meios são as palavras e os ritmos usados por si mesmos e não como 

veículos de valores extraliterários” (COUTINHO, 1978, p.10). 

Nesta óptica, as distintas formas de violência têm afligido espaços e limitado a 

inserção no mundo cultural e político do discente; a escola exerce a função de reconstruir o 

conhecimento e a experiência, através da trama de relações sociais materiais que organizam a 

experiência cotidiana e pessoal do aluno, para que articule o diálogo, na comparação e no 

respeito real pelas diferenças individuais, não importando a uniformidade, mas o discurso; 

abarcando a literatura no trabalho interdisciplinaridade, abordagem concebida nessa pesquisa, 

reconhecendo lugares, temporalidades, óticas, inferências sociais comportamentais e afins, 
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ficar sabendo vários conteúdos sem reduzir ao pragmatismo didático 

tradicional (ABRAMOVICH, 1999, p.17), “as narrativas de casos e contos podem ser 

aproveitadas em todas as atividades. (...) com o máximo de interesse e maior eficiência” 

(TAHAN, 1961, p.142). Assim, valoriza-se a identidade e o propaga o respeito à 

multiplicidade (BUSATTO, 2003). 

Por fim, a educação é concebida como um processo de desenvolvimento: o ser 

humano se desenvolve e se transforma continuamente, e o ensino pode atuar na configuração 

da personalidade a partir de determinadas condições internas do indivíduo; devendo sustentar 

um ambiente democrático para que as vozes ecoem suas verdades e particularidades, 

desenvolvendo a crítica, a transformação e a criatividade na esfera social, em prol de 

comportamentos socializantes integrativos que convirjam não ao controle social que silencia, 

mas a uma cooperação social voluntária que evidencia o sujeito como produtor de sua 

representatividade. De tal modo que, segundo Abramovich (1999) contar (criar) histórias é o 

uso simples e harmônico da voz; mas perpassa por dimensões muito além, é permitir que se 

desenvolva a sensibilidade de recorrer a estética artística, cultural, literária e social para sanar 

conflitos pessoais, e dentro do contexto escolar, didáticos e de relações entre os pares. 

Embora, este trabalho se pontue na análise das produções textuais dos alunos, cabe 

enfatizar que os sentidos das falas se entrecruzam mutuamente; assim, o sujeito discursa sobre 

a percepção que tem de si, explanando paralelamente como outro é percebido, dando 

visibilidade à práticas coletivas, em que os grupos de discussões acabam servindo como um 

espaço de proteção a liberdade de expressão, englobando o sujeito e aproximando-o aos 

colegas com particularidades similares que mediadas pela metodologia empregada oportuniza 

a criação de vínculos importantes no corpo escolar; de tal modo que a contação e criação de 

histórias pelos próprios alunos possibilita a socialização e a expressão em público de 

situações vivenciadas, além do direcionamento da vez e do espaço do outro (BUSATTO, 

2003).  

Em suma, evidenciou-se a legitimação dos papéis estereotipados do professor 

normatizador e o aluno normatizado nas produções dos discentes que exemplificavam uma 

conduta repressora nas relações interpessoais, perpassadas à falta de respeito de ambos os 

segmentos, que culminavam no silenciamento dos sujeitos; e dessa forma, criava tensões que 

ao serem expostas conduziam a um espaço de não reconhecimento, situações desgastantes e 

ofensivas; por fim, ao serem pontuadas as vivências, se possibilitou, através de discussões, 

propor medidas conciliatórias; além da produção final de um livro com as produções textuais 

dos alunos, para que o reconhecimento do outro, nas experiências dos autores, pudessem 
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auxiliar na conduta de ações para resolução de possíveis conflituosos. 

Por fim, concluímos parcialmente que o ambiente educacional se transformava em um espaço 

propício para o sofrimento e reprodução de situações violentas quando era enfatizada a falta 

de espaço para diálogo, e que as histórias criadas pelos alunos se fundamentavam nas 

vivências cotidianas, como observadores e/ou protagonistas, sofrendo ou ocasionando a ação 

conflituosa. 
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A leitura como prática inclusiva e de compreensão de valores em uma instituição de 

ensino especializada na cidade de Itápolis – SP 

Jéssica Asencio Figueiredo 

Naira Camila Pavani 

 

 

 

Palavras-chave: Valores. Leitura. APAE. 

 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo relatar a experiência de leitura de 

livros infanto-juvenis para uma turma de alunos com necessidades educativas especiais, 

alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Itápolis/SP e, por fim, 

refletir sobre suas contribuições. Esse grupo faz parte da Oficina Ocupacional e atende 

aproximadamente 20 alunos na faixa etária de 33 a 65 anos de idade, os participantes 

apresentam deficiências de graus severos, composto ainda por alunos com Síndrome de 

Down, com paralisia cerebral, surdez e deficiências múltiplas onde a maioria desses alunos 

não são alfabetizados ou, também, os que requerem auxílio de coordenação motora.  
  
Para a realização dessa pesquisa utilizamos a metodologia qualitativa de caráter 

teórico-prático que de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 70) é aquela que 

 
  

(...) considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. 
 
 
Com base nisso, primeiramente, cabe frisar que o educador deve, acima de tudo, 

respeitar os saberes dos alunos para que seja possível desenvolver o pensamento crítico dos 

mesmos. 
 
Nesse sentido, Fonseca (2015) alerta para a importância de o professor conhecer 

 

 
os saberes e as habilidades que os alunos desenvolvem em função do seu trabalho no 

dia a dia e no seu cotidiano; assim, cada vez mais, os professores têm de lidar com 

várias situações: a especificidade socioeconômica do seu aluno, a baixa autoestima 
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decorrente das trajetórias de desumanização, a questão geracional, a diversidade 

cultural, a diversidade étnico-racial, as diferentes perspectivas dos alunos em relação 

à escola. 

 
 
Para que seja possível tornar o hábito da leitura algo prazeroso ele deve ocorrer de 

forma agradável, dinâmica, sem a pressão de ser cobrada. Portanto, a utilização de aspectos 

que são de conhecimento e interesse dos alunos é fundamental, essa integração entre social e 

lúdico de tal modo que eles possam se posicionar criticamente acerca do conteúdo 

apresentado. Assim como salientam Lacerda Junior e Higushi (2017, p. 109) ao atender esses 

requisitos “o leitor se projeta no texto, levando para dentro dele toda sua vivência pessoal, 

com suas emoções, expectativas, seus preconceitos etc.”. 

Bem como alerta Paulo Freire (1994) a “leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” 

(FREIRE, 1994, p. 11). 

Então, partindo do pressuposto de trabalho e compreensão dos alunos, optamos por 

trabalhar os livros das coleções “O que não cabe no meu mundo” de Fábio Gonçalves Ferreira 

e os livros da coleção “O que cabe no meu mundo III” de Janayna Alves Brejo, livros estes 

disponibilizados na própria instituição. Ambas as coleções tem como objetivo trabalhar 

valores e virtudes, partindo de situações que acontecem na vida dos alunos, ensinando-os a 

distinguir o que é bom do que é ruim.  

 

Figura 1: Coleção “O que não cabe no meu mundo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: do autor 
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Figura 2: Coleção “O que cabe no meu mundo III” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: do autor 

 

O momento da leitura foi totalmente voltado para sua realização, onde esta ocorreu 

internamente, em sala de aula e também ao ar livre, pátio da instituição, para que os alunos 

pudessem se sentir a vontade. O posicionamento físico foi proposto para que os alunos 

pudessem fixar a concentração no conteúdo que estava sendo lido, então os sentamos em seus 

lugares de costumes e quando realizamos leituras externas, pedimos que se acomodassem ao 

chão e em círculo, somente os alunos que necessitam de cadeiras de rodas permaneceram nas 

mesmas como de costume.  

 

Figura 3: Momento de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III Encontro de Ensino de Leitura e Escrita 

Universidade Federal de São Carlos 

 

 

Fonte: do autor 

As atividades desenvolvidas com os alunos foram planejadas com antecedência e seguiram o 

cronograma de atividades do projeto “Valores” que vem sendo desenvolvida na instituição 

durante o ano letivo de 2019. A leitura de cada coleção ocorreu no período de duas semanas, 

de forma sequencial, onde seguindo a ordem dos livros conforme preestabelecido, as leituras 

foram feitas tanto pela professora quanto pela monitora da sala.  

O foco de atenção dos alunos é comprometido devido às deficiências destes, a 

utilização de imagens disponíveis durante a história e seus personagens, fez com que os 

alunos pudessem melhor compreender o significado da leitura e introduzi-las em seu contexto 

de formação humana e seu papel em sociedade. 

Devido à deficiência, estes alunos possuem um desenvolvimento de ações e atitudes 

mais infantilizadas, não correspondendo as suas idades reais, portanto a escolha dos livros 

contribui para o entendimento das histórias e para que os alunos possam torná-las parte da 

realidade em que vivem.  

Sendo assim é passível de compreender que  

 

A leitura passa, primeiro, a ser enfocada não apenas como um ato de decodificação, 

de transposição de um código (escrito) a outro (oral), mas como um ato de cognição, 

de compreensão, que envolve conhecimento de mundo, conhecimento de práticas 

sociais e conhecimentos linguísticos muito além dos fonemas. (ROJO, 2004, p. 3). 

 

Como por exemplo, na história “Cooperação” onde os alunos que possuem autonomia 

física, puderam assimilar o que fora lido a partir de seu enredo e explicação da professora, 

que no decorrer da leitura, busca integra-las às práticas e fatos que ocorrem na sala de aula, a 

importância da colaboração da turma para com os alunos que apresentam restrições físicas, 

como no caso dos cadeirantes, que necessitam de auxílio para se locomover dentro da 

instituição, irem ao banheiro, se alimentarem, entre outras funções. 

No decorrer das leituras, os aprendizados foram passados pelos educandos para seus 

colegas da escola e familiares, dando exemplos de atitudes que devem ou não ser tomadas, 

corrigindo ações quando necessário e ensinando qual a melhor forma de resolver conflitos 

embasados nos sentimentos que puderam adquirir com as histórias.  

Desse modo, “a maior finalidade da leitura é configurar um significado concreto na 

vida do sujeito. A decodificação pela decodificação não faz sentido, não alimenta o cognitivo, 
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nem a alma” (LACERDA JUNIOR, HIGUCSHI, 2017, p. 110), ou seja, 

mais uma vez recaímos nos ensinamentos de Paulo Freire que propõe trazer para o âmbito 

escolar o mundo que nos cerca com a finalidade de possibilitar ao aluno a conciliação entre o 

real e o imaginário, podendo assimilar as mais variáveis vivencias ao decorrer do enredo 

proporcionado, pois, já que não possuem conhecimento de leitura e escrita, nós, leitores para 

estes indivíduos, podemos fazer com que estes acreditem que são os responsáveis por aquele 

momento e leituras vivenciados. 

Com o passar das leituras realizadas percebemos que um importante aspecto é a 

construção moral que esta pode proporcionar concretamente ao aluno, pois quando estavam 

neste momento de leitura e, posteriormente, discussão eles foram capazes de exemplificar 

momentos que aplicaram ou não os valores trabalhados, como por exemplo, o respeito, a 

educação, o amor, a confiança, reconhecendo todos estes sentimentos em suas ações, dentro e 

fora da escola. 

Além disso, ficou evidente a conexão da leitura com a prática, os modos de 

comportamentos e atitudes de uns com os outros, após o projeto de leitura os alunos passaram 

a relembrar e citar os valores durante no dia a dia, como por exemplo, na hora de subirem ao 

refeitório com os cadeirantes, começaram a se oferecer para levá-los; durante a organização 

da sala, cada um cuidando de seu próprio material ou até mesmo durante as atividades 

pedagógicas onde chamavam a atenção uns dos outros quanto a não ter preguiça, prestar 

atenção e respeitar o outro com silêncio.  

Portanto, acreditamos que a realização de trabalhos como a leitura em sala de aula 

como o que fora desenvolvido com alunos deficientes na instituição APAE de Itápolis-SP 

podem obter grandes avanços, ainda que estes não sejam capazes de ler, mas demonstraram 

aquisição de valores morais na discussão pós-leitura e, mais importante do que isso, 

colocaram em prática socialmente, alcançando uma gama ainda maior do que significa o 

“eu”, o “quem sou” e, principalmente o “eu ativo na sociedade em que vivo”.  
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Produções de texto no contexto da cultura brasileira na perspectiva inclusiva 

Isabella Porto de Oliveira 

Maria Iolanda Monteiro 

 

PIBID. Produções de texto. Inclusão. 

 

Durante o primeiro semestre de 2019 foi desenvolvido, em uma escola da rede 

municipal da cidade de São Carlos-SP, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência. O núcleo do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de São Carlos, trabalhou 

com os anos iniciais do Ensino Fundamental. Cada aluna, chamada aqui de bolsista ou 

pibidiana, desenvolveu um projeto dentro de uma sala de aula baseado, principalmente, na 

questão da interdisciplinaridade.  

O presente resumo apresenta um desses projetos, que foi desenvolvido em uma sala de 

quinto ano do ensino fundamental, com alunos entre 10 e 11 anos. O projeto “Produções de 

texto no contexto da cultura brasileira, na perspectiva inclusiva” foi pensado em concordância 

com as demandas da professora da sala de aula, da escola em questão, que solicitou que 

produções de texto fossem trabalhadas com os alunos. Em sincronia com os eventos escolares 

ao longo do ano na escola, o contexto da cultura brasileira foi adicionado, de modo que seria o 

tema de cada inserção da pibidiana e das produções de texto. Além dos eventos escolares, o 

planejamento anual para a disciplina de Artes também foi levado em consideração juntamente 

com eventuais necessidades que surgirem. 

Os objetivos deste projeto consistem em: 

- desenvolver as habilidades necessárias para produzir textos com concordância e 

coerência; 

- minimizar os erros ortográficos dos alunos; 

- compreender a cultura brasileira em suas diversas facetas; 

- trabalhar na perspectiva inclusiva em sala de aula; 

- exercitar o trabalho colaborativo entre as áreas de Pedagogia e Educação 

Especial. 

 O trabalho interdisciplinar e colaborativo, presente não somente nos objetivos, mas 
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também nos conteúdos abordados, foi essencial para o planejamento e desenvolvimento das 

atividades. 

 O projeto foi planejado para ser desenvolvido ao longo do semestre, acompanhando o  

calendário e planejamento escolar e em parceria com o PIBID da Educação Especial. As 

especificidades teóricas de Carvalho (2007) auxiliaram em diversas das inserções em sala de 

aula.  

Quando o ensino das primeiras letras é muito dissociado dos usos da leitura na vida 

social, muitas vezes o aluno conclui que se aprende a ler e a escrever para passar de 

ano e para copiar os exercícios dados pela professora. No entanto, se a alfabetização 

for conduzida de forma a demonstrar que a leitura e a escrita têm função aqui e agora, 

e não apenas num futuro distante, é provável que o indivíduo se sinta mais motivado 

para o esforço que a aprendizagem exige. (CARVALHO, 2017, p. 14) 

 

As inserções, de acordo com as atividades realizadas, seguem os seguintes temas: 

-  Criação de histórias: como primeira atividade de produção de texto, foi alertada sobre 

uma dificuldade dos alunos sobre paragrafação, portanto, as inserções desse tema 

buscavam melhorar essa questão. A professora sugeriu que os textos fossem reescritos 

após analisar a correção e assim foi feito; 

- Pintura Brasileira: uma aula sobre a história da pintura brasileira, desde a Semana de 

Arte Moderna de 1922 até Romero Britto, passando por pintores influentes brasileiros, 

como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, entre outros, foi elaborada. 

Os alunos, então, fizeram um texto sobre a aula, os aprendizados e como seriam suas 

obras caso fossem pintores. Novamente, os textos foram corrigidos e reescritos pelos 

alunos com as devidas alterações. Posteriormente, o projeto voltou neste tópico para 

abordar a biografia de Cândido Portinari, a pedido da professora da sala de aula com 

intenção de ajudar no projeto do PIBID do próximo semestre; 

- Cultura Indígena: em consonância com o evento escolar sobre o tema, no dia 27 de abril, 

foi elaborada uma atividade envolvendo aulas sobre história e cultura indígenas, 

produções de texto e desenvolvimento de cartazes informativos para os visitantes, feitos 

pelos próprios alunos com base nos conhecimentos adquiridos. 

Imagem 1: Cartazes produzidos pelos alunos sobre dados, alimentação, história, religião e 

mitologia, respectivamente da esquerda para a direita, de cima para baixo. 
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Fonte: arquivo pessoal das autoras. 

 

- Diversidade e Inclusão: foi elaborada uma atividade onde os alunos puderam se 

expressar, através da construção de um texto, sobre suas dificuldades, de modo a 

perceber a importância da inclusão, da acessibilidade e do respeito à diversidade. 

- Literatura de Cordel: para trabalhar ainda mais a diversidade existente no território 

brasileiro e apresentar aos alunos outras formas de expressão e produção textual, foi 

trabalhada a literatura de cordel com base em produções da cordelista Jarid Arraes. O 

primeiro, Dandara dos Palmares, presente no livro Heroínas Brasileiras em 15 cordéis, 

tratando sobre resistência negra no período de vigência do maior quilombo brasileiro. 

O segundo, A Rainha de Turbante, que traz uma questão mais de fantasia e mostra a 

importância de coragem e união.  

 As inserções da pibidiana, sempre orientadas pela coordenadora do núcleo, supervisora 

da escola e professora da sala de aula, mostraram uma redução dos erros ortográficos dos alunos 

desta turma de quinto ano. A seguir, uma imagem com uma produção de texto do início do 

semestre. É preciso ressaltar que houve, além de um aprendizado e contribuição para a formação 

da bolsista, benefícios também para os estudantes que melhoraram a escrita ao longo do projeto. 

 Imagem 2: Produção de texto do início do projeto de um dos alunos do quinto ano 
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Fonte: arquivo pessoal das autoras. 

 

 Definitivamente um programa como o PIBID acrescenta muito para a formação inicial 

de futuros docentes e auxilia no desenvolvimento de uma colaboração entre Universidade e 

Escola para a qualidade da educação em todos os níveis. Segundo Miranda et al. (2017), 

 

O PIBID proporciona a oportunidade de se descobrir na profissão docente – ou em 

alguns casos, de se redescobrir. Também a possibilidade do primeiro contato com a 

sala de aula, da troca das experiências, e assim destacar as potencialidades dos 

licenciandos, que poderiam apenas ser vividas quando já estivessem atuando como 

professores. Portanto, o programa contribui para com estes futuros professores, sobre 

as adversidades dentro da sala de aula, o ambiente escolar, as metodologias, além de 

proporcionar o contato direto com os alunos, levando a uma legítima inserção do 

bolsista em seu futuro ambiente de trabalho. (MIRANDA et al., 2017, p. 5) 

  

As inserções proporcionadas pelo PIBID dos bolsistas dentro das salas de aula se tornam 

experiências ricas de autoconhecimento e aperfeiçoamento para a futura prática profissional. É, 

portanto, um programa que muito contribui para a formação inicial de futuros docentes. 
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Tecnologias da informação e comunicação, leitura e escrita na Educação de Jovens e 

Adultos 

Igor Gabriel Leal 

Jarina Rodrigues Fernandes  

Nara Venâncio Rossi 

 

Educação de jovens e adultos. Ensino da tecnologia. Informática e educação. 

 

O presente relato busca oferecer um panorama e realizar reflexões sobre a experiência 

vivida em uma sala de aula da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no interior do estado de 

São Paulo, no contexto do desenvolvimento de um projeto de extensão universitária que tem 

como foco o trabalho com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na EJA.  

O referido projeto intitulado Tecnologias na Educação de Jovens e Adultos: sentidos e 

caminhos tem como objetivo contribuir para o apoio pedagógico, incremento e construção de 

caminhos para a integração das TIC aos currículos da EJA, de modo a favorecer a 

alfabetização, o aprimoramento dos conhecimentos de leitura e escrita, tendo em vista a 

participação social, crítica, criativa e cidadã dos estudantes dessa modalidade de ensino. O 

projeto encontra-se sob coordenação de uma professora da universidade pública, com 

participação de uma segunda professora; 12 alunos de graduação, sendo 11 voluntários e uma 

bolsista ProEx e 33 pessoas externas que voluntariamente colaboram com as atividades. Cabe 

destacar que este resumo expandido relata as experiências ocorridas em uma das oito salas de 

EJA da rede municipal de ensino, participantes do projeto, localizada na região periférica do 

município atendido. As intervenções que geraram as experiências aqui relatadas ocorreram 

entre os meses de setembro e novembro de 2018 e contaram com a participação de uma bolsista 

ProEx, um voluntário e uma professora coordenadora da Universidade, duas professoras 

responsáveis pela turma, bem como, o próprio grupo de estudantes matriculados nesta classe. 

Como sabemos a tecnologia está presente em todos os lugares, como elemento 

estruturante da sociedade e do currículo (ALMEIDA, 2010), e a necessidade de utilizá-la surge 

em diferentes contextos e situações. Para alguns é vista como uma situação rotineira, mas para 

outros desperta a ansiedade e sensação de impotência. Saber utilizar os recursos 

tecnológicos pode ser decisivo para participar da sociedade globalizada. Letramento e 

letramento digital são processos que passam a caminhar juntos (ALMEIDA, 2004; 
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FERNANDES, 2005, 2014; BRITO, 2013), no cenário da Sociedade em Rede (CASTELLS, 

1999). Saber como interagir com e por meio das inovações tecnológicas tornou-se uma 

condição para a inclusão social também para os jovens e adultos matriculados na EJA.  Da 

interação com o editor de textos à interação com redes sociais e tecnologias móveis (FREITAS, 

2015; PFEIFFER; DIAS; IRELAND, 2017), as possibilidades, potencialidades e os desafios 

são os mais diversos, sobretudo, para aqueles que se encontram em processos iniciais de 

aprendizagem da leitura e escrita. 

Analfabetismo, condição socioeconômica e localização geográfica interferem, 

sobremaneira, no grau de exclusão ao acesso tecnológico. Os estratos sociais mais pobres são 

os que possuem os piores índices de toda sorte de exclusão. Uma exclusão alimenta a outra, em 

diferentes direções. A exclusão digital tanto produz diversos outros tipos de exclusão, como 

acentua processos excludentes que já ocorrem, como no caso dos jovens e adultos não 

alfabetizados que já sofrem com a limitação de oportunidades de acessos aos bens culturais e 

intelectuais produzidos pela sociedade. Nesse sentido, a abordagem freiriana que dialoga e 

perpassa todo o projeto de extensão (FREIRE, 1996; FERNANDES, 2014) é de extrema 

importância, ao nos convocar para problematizar e ler com os educandos toda esta realidade, de 

que forma se relacionam desigualdade, injustiça social, analfabetismo e as diversas formas de 

discriminação e exclusão. 

Estimular o uso das TIC no ambiente da EJA deve proporcionar, certamente, também a 

apropriação de conhecimentos práticos necessários à vida contemporânea pois explora a 

manipulação de instrumentos que fazem parte do cotidiano dos estudantes. É importante 

destacar também que integrar as TIC ao currículo da EJA traz contribuições que superam a 

instrumentalização dos estudantes para o uso das tecnologias, pois além de tal aprendizagem 

permite apropriação gradativa de novas formas de inserção na vida social da sociedade 

contemporânea, conferindo um significado mais amplo ao manejo das TIC. 

Dessa forma, além das possibilidades de se fomentar a aproximação crítico e 

instrumental dos alunos com tecnologias, que muitos ainda não conheciam ou não têm a prática 

de usar, há a possibilidade de fazer com que estas tecnologias, no contexto da sala de aula, 

possibilitem a construção de novos sentidos e significados à aquisição de processos de ensino 

e aprendizagem de leitura e escrita uma vez que, as atividades não têm um fim apenas no uso 

da tecnologia, mas, sobretudo, na aplicação destas nas práticas sociais em que acontecem, 

efetivamente, os exercícios de ler e de escrever. 

Os encontros aqui relatados ocorreram semanalmente, sendo que no início eram as 

quintas feiras e posteriormente às terças feiras, durando entre 60 e 90 minutos cada um. A seguir 
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estão expostos cada um destes encontros e de forma resumida as atividades que neles foram 

desenvolvidas. 

No primeiro encontro foi organizada uma apresentação de slides contendo imagens de 

diferentes instrumentos, desde arado e moinho até os atuais smartphones e computadores. O 

intuito desta apresentação foi fomentar o diálogo sobre o que nós entendemos por tecnologia. 

Pode-se concluir, naquele momento, que poder-se-ia entender por tecnologia tudo aquilo que 

potencializa ação do ser humano nas suas atividades cotidianas. As reflexões em torno do 

conceito de tecnologia foram fundamentais para desmistificá-la, de modo que pudesse ser 

compreendida como qualquer artefato que os seres humanos utilizam em sua ação no mundo. 

Assim como o termo, foi problematizada também a questão ética inerente ao uso das 

tecnologias, por meio da problematização do seu uso nos mais diversos contextos, desde a 

questão dos hackers às bombas, que se utilizam de um alto grau tecnológico para produzir 

destruição. 

No segundo encontro, exploramos junto aos alunos alguns aplicativos de celulares, para 

tanto, preparamos diversos slides com prints das telas dos nossos próprios aparelhos. Estas 

imagens mostravam diversos tipos de aplicativos e suas funções. Em um segundo momento do 

encontro, utilizando um modem wifi de internet portátil, com a intenção de possibilitar que todos 

tivessem condições de explorar a internet, foi solicitado que os estudantes explorassem 

aplicativos em seus celulares. Esperávamos que, devido à grande expansão tecnológica, todos 

tivessem um aparelho, porém, muitos estudantes não tinham. Dessa forma, optamos por nos 

encontros seguintes trabalhar com os computadores da escola. Ainda assim, foi possível com 

alguns explorar aplicativos de diferentes finalidades, desde aplicativos para cozinhar, até 

aplicativos para consultas e transações bancárias. 

No terceiro encontro, como decidimos trabalhar com os notebooks da escola. Houve um 

árduo trabalho prévio para selecionar aqueles que estavam aptos para o uso. Estes aparelhos 

foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal há alguns anos atrás e a maioria dos que ainda 

restavam na escola apresentavam problemas de funcionamento em diferentes níveis, desde não 

ligar até não se conectar à internet. Sendo assim, selecionamos os que estavam em condições 

de uso e que tinham editor de texto para que cada aluno pudesse individualmente ter uma 

máquina à sua disposição. 

Trabalhamos assim com o editor de texto. Antes, porém, passamos por todo o processo 

de ligar o computador, explorar a plataforma de serviço deles identificando as ferramentas, para 

depois entrarmos, de fato, no editor. Este caminho foi importante pois, muitos dos alunos não 

têm contato com máquinas deste tipo, sendo assim, a explicação de cada etapa do uso é 
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importante para favorecer sua autonomia em futuras atividades. Abertos os editores em todas 

as máquinas estimulamos a produção de textos por parte deles, para que assim os alunos 

identificassem nos teclados as funções disponibilizadas (espaço entre palavras, apagar, mudar 

de linha, letras maiúsculas, acentos, etc.). 

A partir deste encontro conseguimos problematizar questões de leitura e escrita, 

algumas das dificuldades que eles já possuíam foram sinalizadas pela professora e puderam ser 

melhor trabalhadas por nós. Sendo assim, no terceiro encontro propomos que eles redigissem 

seus próprios currículos nos editores de texto, para tanto, trouxemos um modelo e projetamos 

no datashow. O intuito desta atividade, além de trabalhar a escrita e o conhecimento sobre a 

estrutura de um currículo, foi de proporcionar o contato com uma estrutura específica de 

documento, bem como recriá-la. 

Esta atividade durou dois encontros e entre um encontro e outro etiquetamos os 

notebooks com o nome de cada aluno que os tinha usado, para que os arquivos salvos para 

posterior continuação fossem localizados com maior facilidade, dada a dificuldade de conexão 

das máquinas com a internet que nos impedia de salvar os arquivos em uma nuvem ou até 

mesmo de salvar em pendrives os documentos produzidos pelos estudantes. Muitas dúvidas 

quanto ao uso do teclado persistiam, mas aos poucos e conforme surgiam puderam ser 

esclarecidas. Foi interessante observar como os alunos se apropriavam de seus conhecimentos 

sobre a escrita e tentavam colocá-los em prática no uso do computador. 

Aproveitando o clima proporcionado pela corrida eleitoral, bem como, a ascensão do 

tema fake news organizamos em um dos encontros a exploração de notícias veiculadas pela 

internet. Iniciamos o encontro com uma breve contextualização sobre notícias e suas fontes de 

origem, demos exemplos de notícias falsas, sites confiáveis para pesquisar notícias, bem como, 

o interesse oculto que diversos canais de imprensa têm na veiculação (ou não) de determinadas 

notícias. Em seguida, foi proposta uma busca individual na internet de sites e notícias que mais 

interessassem aos alunos, bem como, a leitura destas notícias. 

No penúltimo encontro propusemos uma atividade sobre a terra natal dos alunos, já que 

muitos (a maioria) são oriundos de outras cidades ou estados. Nesta atividade propusemos a 

busca por imagens e notícias da cidade da qual cada um era originário. Sendo assim, muitas 

lembranças foram relatadas, principalmente por parte daqueles que saíram muito cedo de sua 

cidade, e que ficaram impactados com as mudanças ocasionadas pela urbanização. 

No último encontro propomos uma roda de conversa, fazendo um balanço das 

aprendizagens proporcionadas pelo projeto, aquilo que foi significativo para os alunos e pontos 

que poderíamos melhorar em futuras intervenções. 
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Percebeu-se ao longo dos encontros em sala de aula a questão da superação por parte da 

maioria dos estudantes de mitificação com que enxergavam as tecnologias, no primeiro 

encontro ficou claro o receio de muitos em manipular os computadores, talvez pela falta de 

prática com a máquina, havia a concepção de se tratar de algo frágil, e que qualquer erro pudesse 

causar o dano ao aparelho, em consonância com o que já apontava a pesquisa de Fernandes 

(2005), há mais de uma década. No final do projeto os alunos já estavam mais familiarizados 

com as máquinas e os toques já deixavam transparecer uma maior confiança na manipulação. 

Na mesma direção foi ampliada a percepção dos mediadores do projeto para o uso destas 

tecnologias, indicando diversas possibilidades de intervenções que sejam pertinentes, 

provocativas e significativas para os alunos. Nesse sentido, as TIC foram reconhecidas como 

ferramentas essenciais para o trabalho pedagógico, sobretudo com leitura e escrita, já que, como 

pôde ser percebido, os alunos contrastavam suas aprendizagens acerca de pontuação, ortografia 

e estruturas de escrita, com as funções do teclado, criando significações que os orientava a 

reorganizar suas estruturas de conhecimento para a aquisição de novas aprendizagens. 

O desenvolvimento do projeto, além de provocar aprendizagens significativas nos 

alunos, fomentou nos bolsistas, voluntários, professores e estagiários que atuaram nas 

intervenções um novo olhar para diferentes formas de se trabalhar e problematizar diferentes 

aprendizagens de leitura e escrita, bem como, a possibilidade de integrar as TIC ao trabalho 

com leitura e escrita de diferentes textos e contextos,  tal como foi introdutoriamente realizado 

nessa primeira etapa do projeto, ao abordar a questão das tecnologias, das notícias, das fake 

news ou ainda a produção do próprio curriculum vitae ou memórias da terra natal.  
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Práticas pedagógicas de produção e compreensão de textos nos anos iniciais 

Mariana Guerato Garcia 

Heloisa Chalmers Sisla 

 

Palavras chave: Práticas pedagógicas. Produção textual. Compreensão textual.  

 

Este trabalho busca investigar práticas pedagógicas dos processos de ensino e 

aprendizagem da produção e compreensão de textos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Volta-se para análises de pesquisas recentes sobre práticas pedagógicas nos 

anos iniciais do ensino fundamental, indicando práticas apontadas como exitosas, assim 

como aquelas criticadas nos estudos. O estudo examina elementos de três pesquisas. O 

primeiro estudo (ARAUJO, 2017) teve por objetivo analisar o ensino da produção textual 

nos 1os. e 2os. anos, identificando as práticas, seus elementos e incentivo à autoria. A 

segunda pesquisa (GARCIA, 2017) buscou identificar as contribuições das atividades 

epilinguísticas1 para as práticas pedagógicas dirigidas para a compreensão e produção de 

textos, em particular para a apreciação de literatura infantil. E o terceiro trabalho 

(PASSAGEM, 2017) investigou a presença e ausência dos diferentes elementos envolvidos 

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

práticas de professores dos anos iniciais, indagando especificamente sobre os objetivos da 

leitura, os conhecimentos por ela requeridos, as estratégias de leitura e de processamento 

do texto, as interações entre leitor/a e autor/a e o papel do/a professor/a no ensino da 

compreensão leitora.  

Os apoios teóricos para as análises das três investigações pautaram-se 

principalmente na produção de linguistas brasileiros/as que têm por base a Teoria da 

enunciação, como Geraldi (1997; 2006), Marcuschi (1996), Possenti (1996), Kleiman 

(2013) e Bagno (2015), que têm teorizado sobre as teorias e práticas pedagógicas para o 

ensino de língua numa compreensão da linguagem como interação, considerando as 

contribuições de Bakhtin, que concebe a língua uma atividade sociocultural, voltada para a 

 
1 Segundo Franchi, “Chamamos de atividade epilinguística a essa prática que opera sobre a própria 
linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos modos de construção 
canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as formas linguísticas de novas significações” 
(FRANCHI, 2006, p. 97). 
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enunciação, a atividade verbal, e não apenas para o enunciado, o produto da atividade 

verbal.  

No que se refere aos apoios teóricos específicos, a pesquisa de Araújo considerou 

que a concepção de língua como atividade sociocultural é fulcral para uma prática 

pedagógica que contemple o ensino de produção textual na alfabetização (BAKHTIN, 

1981; BAGNO, 2015), tomou o texto como unidade básica do ensino (GERALDI, 1991 e 

1997; MASSINI-CAGLIARI, 2001) e adotou a perspectiva de Dolz, Schnewly e Noverraz 

(2004) de que os gêneros textuais apresentam função comunicativa.  

Já Garcia (2017) recorreu a autores que estudam sobre o ensino da língua materna, 

leitura, produção textual e gêneros textuais e que vêm impactando as proposições para tal 

ensino no país (DOLZ, SCHNEWLY & NOVERRAZ, 2004; MARCUSCHI, 1996; 

POSSENTI, 1996), assim como as suas manifestações na proposta curricular dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1997). Quanto aos estudos de base sobre o 

lugar da reflexão sobre a língua no ensino de português (atividades linguísticas, 

metalinguísticas e epilinguísticas), e a relação entre atividade epilinguística e leitura e 

produção textual, os apoios foram  Franchi (2006) e Bagno (2015). 

Passagem (2017) em sua investigação considerou que a compreensão de um texto é 

regida pela busca de coerência (FOUCAMBERT, 1994), resultante de atividade discursiva 

Para se constituir como tal, um texto deve apresentar unidade com sentido, coesão e 

coerência (MASSINI-CAGLIARI, 2001). O texto é lugar onde autor/a e leitor/a se 

entendem, em que um tem algo a dizer e espera que o outro entenda, sendo preciso acessar 

conhecimentos que já se possui, dos tipos linguístico, textual e de mundo (KLEIMAN, 

2013). O papel do/a professor/a é o de ampliar o letramento (BAGNO, 2015). 

Os três estudos mencionados, uma iniciação científica e dois trabalhos de conclusão 

de curso, são de caráter bibliográfico e foram finalizados em 2017. Cada um deles analisou 

pesquisas sobre práticas pedagógicas nos anos iniciais2, conforme os temas indicados no 

Quadro 1. De acordo com o objetivo de cada um dos estudos e da quantidade de pesquisas 

disponíveis, foram selecionadas as bases de dados ou eventos nos quais os trabalhos dos 

corpus foram publicados, informados no Quadro 13. O total de trabalhos analisados foi de 

38, publicados entre 2000 e 2015. 

 
2 Embora voltado para compreender as atividades epilinguísticas nos anos iniciais, Garcia recorreu 
também a trabalhos dirigidos aos anos finais do Ensino Fundamental que poderiam auxiliar em tal 
compreensão. 
3 Para informações detalhadas sobre descritores usados, assim como a justificativa das bases de 
dados empregadas, consultar cada investigação. 
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Quadro 1 – Estudos analisados, temas, número de trabalhos, período de abrangência 

e bases de dados (autoria própria). 

 

 
Temas Número 

de 

trabalhos 

Períodos Bases de dados/Eventos 

ARAÚJO 

(2017) 

Ensino de 

produção 

textual 

10 2001 a 

2014 

Anped, Cole, Endipe, Portal 

de periódicos Capes 

GARCIA 

(2017) 

Atividades 

epilinguísticas 

14 2000 a 

2014 

Cole, Scielo, Google 

acadêmico, Portal de 

periódicos Capes 

PASSAGEM 

(2017) 

Ensino de 

compreensão 

textual 

15 2007 a 

2015 

Anped – GT Alfabetização, 

leitura e escrita 

Total  38  

(39-1) 

 
Observação: um trabalho em 

comum em Araújo e Garcia 

 

Legenda: Anped - Reuniões da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em educação; Cole – Congresso de Leitura do Brasil; Endipe – Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Esnino. 

A seguir são destacados os principais resultados das 3 pesquisas voltados para as 

práticas pedagógicas.  

Indagando se os trabalhos analisados apontavam para a produção de textos escritos 

por crianças na etapa da alfabetização, Araújo (2017) identificou que em nove de um total 

de dez trabalhos houve este tipo de produção. As mediações de êxito encontradas foram: 

discussões sobre a estrutura composicional dos gêneros textuais; discussões sobre a função 

social do texto a ser construído; disponibilização de modelos; atuação da professora como 

escriba; interferências docentes nas produções textuais durante e após, com revisão; 

incentivo à escrita espontânea; adoção de concepção de língua e produção textual como 

atividade sociocultural e comprometida com a devolução da palavras às classes populares 

(GERALDI, 1991), diferentemente de tomá-la como dom e de não enfrentar o receio das 

crianças de serem autoras de seus textos.  
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Quanto às pesquisas que mencionavam as atividades epilinguísticas, Garcia (2017) 

coloca serem pouco numerosas, sendo que as voltadas para análises metalinguísticas4 

predominam. Dentre os trabalhos analisados, houve preponderância das mediações 

epilinguísticas nas práticas de produção textual, em detrimento das de compreensão textual. 

A maioria dos trabalhos voltados para a produção textual recorreu às atividades 

epilinguísticas nas revisões dos textos produzidos, voltadas para os seguintes aspectos: 

gênero textual; diálogos; concordância; coesão e coerência. As mediações dirigidas a 

atividades epilinguísticas durante a produção dos textos de estudantes foi identificada em 

um dos trabalhos analisados, recorrendo à supressão de elementos do texto, reelaborações 

e inserções. Identificou-se ainda as seguintes práticas docentes: apresentação de textos que 

circulam socialmente; oferta contextualizada de leituras; criação de espaço para interações; 

indicação de elementos que passaram desapercebidos na produção textual; e oferta de textos 

bem escritos. 

Da pesquisa de Passagem (2017), destacam-se as contribuições para o foco desta 

apresentação, qual seja, as práticas pedagógicas, neste caso as voltadas para o papel do/a 

professor/a no ensino da compreensão leitora. Dois grupos de práticas foram identificadas 

nos 15 trabalhos analisados. No primeiro grupo, encontravam-se aquelas voltadas para a 

autonomia de estudantes nas práticas letradas, tais como: incentivos à leitura; pré-seleção 

de obras a serem escolhidas pelas crianças; textos escolhidos conectados aos interesses 

dos/as estudantes; apresentação de elementos do texto (capa, autor/a, seções e outros); 

proposição de questões; realização de diferentes tipos de leitura pela professora (seguindo 

ou adaptando o texto, solicitando interações; e retomando trechos do texto para auxiliar a 

compreensão). Num segundo grupo estão as práticas que pareceram não se pautar por uma 

ampliação do letramento e visar a formação de leitores, tais como: a professora sempre 

escolher a obra a ser lida; solicitação de pouca leitura dos/as estudantes; foco da leitura 

apenas na fluência; predomínio de textos de livros didáticos ou mimeografados; e textos 

apresentados sem portador original, tal como se encontram nas práticas sociais. 

Alguns dados resultantes dos três estudos chamaram a atenção e levantam questões. 

As dificuldades quanto a práticas pedagógicas criticadas se fizeram mais presentes nas 

práticas de compreensão do que nas de produção textual. Por que?  Será que a prevalência 

de aspectos positivos nas práticas de produção de textos sobre as de compreensão leitora se 

manteria se houver investigações voltadas para esta questão? Estarão os/as professores/as 

 
4 As atividades metalinguísticas são aquelas que recorrem à categorização e terminologia gramaticais 
nas análises textuais. 
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se apropriando com mais sucesso das práticas de produção textual recomendadas pelos/as 

pesquisadores/as? Os programas voltados para a formação de professores/as estariam 

falhando quanto às proposições para a compreensão leitora? Será mais difícil que os/as 

professores/as se apropriem das práticas de compreensão leitora do que das de produção 

textual? Que elementos representariam tais dificuldades? Seriam mais evidentes as práticas 

de produção e menos as de leitura?  

Tais questões requerem outras investigações dirigidas a elas especificamente. Das 

investigações realizadas há também algumas constatações quanto à apropriação pelas 

professoras de práticas recomendadas pela literatura na área. Nota-se que muitas das 

práticas, tanto de produção, quanto de compreensão textual apresentam um papel diretivo 

das professoras, seja nas propostas de produção e revisão de textos, incluídas as análises 

epilinguísticas, seja nas propostas de compreensão textual, referentes à pré-escolha dos 

textos, ou à formulação de questões, dentre outros aspectos.  
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Contribuição de fanfictions para o processo de letramento nos anos iniciais 

Gabriela Cristina Barboza 

 

Letramento. Gênero Textual. Anos iniciais. 

 

Introdução 

 O seguinte trabalho tem como objetivo investigar a partir de um relato de experiência 

no estágio docente, de qual forma as fanfictions contribuem para o processo de letramento dos 

estudantes nos anos inicias do ensino fundamental. Desta forma, com o fim de analisarmos a 

experiência de estágio de maneira reflexiva serão levantadas as produções científicas acerca 

dos temas: letramento nos anos iniciais; e escrita a partir das fanfictions em sala de aula. Sendo 

assim, neste trabalho procuramos compreender de qual maneira os diferentes gêneros textuais 

podem auxiliar no campo do letramento, professores e alunos no processo de ensino e 

aprendizagem. O trabalho será dividido em duas partes, sendo a primeira relacionada ao estágio 

docente, letramento e processos de aquisição da língua nos anos iniciais do ensino fundamental 

e a segunda sobre o relato de experiência de estágio, com foco nas fanfictions como um gênero 

textual potencialmente auxiliar metodológico para o ensino da leitura e escrita.  

Letramento e processos de aquisição da língua nos anos iniciais do Ensino Fundamental  

 O processo de aquisição da língua acontece gradualmente e seu ponto de partida não 

acontece somente na sala de aula com a mediação do professor. A consciência do que é ler e 

escrever ocorre quando a criança traceja hipóteses sobre dado conhecimento. Através de sua 

pesquisa, Emília Ferreiro e Ana Teberosky apontam para quatro níveis de evolução da escrita, 

sendo estes o pré silábico, silábico, silábico alfabético e por último o alfabético (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985). No primeiro nível, a criança passa pelo pré silábico e nele ela não sabe 

diferenciar os desenhos da escrita e seu texto não tem significado, ou seja, para ela os desenhos 

têm como principal papel dar nome aos objetos. Outro ponto é que seus rabiscos são feitos de 

acordo com o modelo o qual se observa (como é o exemplo da letra cursiva que é representada 

a partir de ondulações no desenho), e além disso ela ainda não sabe separar os números das 

letras, os aplicando em uma mesma palavra (LOPES, 2010). O nível silábico apresenta um 

grande avanço para o desenvolvimento da escrita na criança e é o momento em que ela consegue 

articular sua hipótese de leitura e escrita baseando-se na sonoridade da fala, ou seja, a 

quantidade de letras a serem usadas é a quantidade de sílabas que a palavra tem (LOPES, 2010). 

No nível silábico alfabético a criança em processo de alfabetização passa por uma transição 

entre o nível silábico e o nível alfabético. Este momento é caracterizado por um acréscimo de 
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letras colocadas pela criança na palavra e que percebendo que o esquema descrito acima não é 

o mais correto decide complementar a palavra com letras de sua escolha. Esta fase pode ser 

confundida pelos alfabetizadores como um retrocesso, porém a criança está evoluindo em 

termos de aprendizagem já que ela está suprindo as palavras com as letras que sente “falta” 

(LOPES, 2010). O nível alfabético é caracterizado pelo processo final de alfabetização do 

estudante e é caracterizado pelo reconhecimento de fonemas e grafemas. Este momento implica 

também a passagem do aluno por outros obstáculos, como é o exemplo da ortografia, que virá 

como ponto a ser trabalhado daquele momento em diante (LOPES, 2010).  

 No que tange o conceito de letramento Soares (1998), comenta sobre esta difícil 

definição já que esta palavra tem um vasto significado. Posto isso, nesse trabalho iremos 

considerar o letramento como um processo sócio-histórico (TFOUNI, 2010). Por outro lado, a 

alfabetização é um processo realizado concomitantemente com o letramento e não devem ser 

elementos distantes um do outro, sendo que o primeiro diz respeito à obtenção do código da 

escrita e o segundo ao uso dessa conquista para a realização da escrita em articulação com a 

leitura (SOARES, 1998). Uma outra definição acerca da alfabetização e do letramento é trazida 

por Tfouni (2010), ao comentar que 

Enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou 

grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da 

aquisição de um sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI, 2010, p.20). 

 

 Deste modo, a prática dos sistemas de aquisição da língua deve ser articulada com a 

teoria, levando em conta a trajetória do aluno e este enquanto um indivíduo histórico-cultural, 

assim como a educação como um processo social (RIBEIRO, 1973). 

 Neste cenário também temos o compromisso do professor, já que sua prática docente 

deve se articular com a educação em uma dimensão política. O educador tem como 

responsabilidade dominar o conteúdo e o saber ensinar, levando em conta a realidade social a 

qual sua sala de aula está inserida (LIMA, 2012). 

 Outro campo importante o qual este trabalho se propõe pensar é o papel de uma leitura 

comprometida e dinamizada na prática escolar. A esse respeito Carvalho (2007), comenta que 

“aprender a ler como se a leitura fosse um ato mecânico, separado da 

compreensão, é um desastre que acontece todos os dias. Estudar palavras soltas, 

sílabas isoladas, ler textos idiotas e repetir sem fim exercícios de cópia, resulta 

em desinteresse e rejeição em relação à escrita. (CARVALHO, 2007. p.11). 
 

 Segundo o discurso de alguns estudantes da sala a leitura aparecia como algo 

desinteressante. Esse fato pode ser interpretado segundo o sentido atribuído por este grupo de 

alunos, que talvez vejam a leitura apenas por pura decodificação das letras e por conseguinte 
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das frases, ou seja, alguns estudantes têm contato com a leitura como algo puramente passageiro 

e desinteressante. Nesse caminho, a leitura precisa fazer sentido para o aluno, fazendo com que 

ele não a enxergue como algo “difícil, complicada e inútil” e propondo também que tanto a 

leitura quanto a escrita estejam articuladas a realidade desse estudante dentro e fora da escola 

(CARVALHO, 2007, p.11). A esse respeito os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2000, sugerem uma consolidação de uma cultura da leitura como algo que de fato transforme o 

cotidiano do leitor. 

Não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, 

justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da escrita. 

As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de 

suas vidas melhora com a leitura (BRASIL, 2000. p.36). 
 

 Com isso podemos trazer a fanfiction como uma aliada no letramento, já que ela oferece 

a possibilidade do leitor e escritor trabalhar com a organização das ideias e a criatividade no 

que diz respeito à produção textual. 

Escrita e leitura de fanfictions: relato de experiência 

 Este trabalho se situa em uma experiência de estágio docente que teve como objetivo 

trabalhar a leitura e a escrita a partir do gênero textual fanfiction. Sendo assim, as histórias 

escritas por fãs, popularmente conhecidas como fanfictions são narrativas que se baseiam em 

histórias escritas originalmente por diferentes autores da literatura mundial. Na maioria das 

vezes essas histórias são encontradas em sites e fóruns destinados à leitura e escrita de 

fanfictions, que podem ser escolhidas a partir de diversos filtros – por exemplo, se querem ler 

uma história de aventura e ficção científica, existe a aplicação de filtros para tais. 

 Na experiência do estágio, foram realizadas atividades com uma sala de quarto ano. A 

partir disso, tivemos o objetivo de pensar o papel da escrita nos anos iniciais sugerindo que os 

estudantes criassem em conjunto uma história com base em um poema1. Essa produção textual 

se daria a partir do gênero fanfiction e a ideia principal seria que os alunos construíssem uma 

história própria a partir do que leram originalmente com o poema estudado. Na sala de aula 

fizemos a leitura do poema e discutimos o seu conteúdo. Por se tratar de um tema que envolvia 

a subjetividade dos estudantes (a morte), percebemos que durante a atividade realizada em 

muitos momentos ocorriam divergências entre as diferentes realidades que ali se encontravam, 

o que se traduziu em diversas opiniões sobre como montar o texto e o que deveriam colocar 

como ponto central, se seria uma história de comédia ou terror e até mesmo se teria um viés 

religioso ou não. 

 
1 O poema estudado foi A morte, do escritor Vinícius de Moraes. 
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 Desde o momento de construção da atividade até a sua realização compreendemos que 

a escrita é uma forma de representar a linguagem que é determinada através de dois pontos: a 

realidade da qual se parte para a representação que será feita (FERREIRO, 2010).  

 Durante o desenvolvimento da atividade existiram alguns momentos de questões 

levantadas por alunos e em algumas dessas não sabíamos exatamente o que responder. Esse 

episódio esclarece muito acerca da prática docente e o quanto o professor está em um processo 

constante de aprendizagem e como em situações como esta emerge a necessidade de 

interpretação da docência como um movimento de aprendizagem da prática social a qual o 

profissional da educação está inserido (FREIRE, 2007).  

Considerações finais 

 Durante este trabalho, procuramos trazer pontos sobre a experiência de estágio docente 

no contexto do ler e escrever já que é no estágio que ocorrem muitos momentos voltados para 

a reflexão acerca da prática docente e sobre a responsabilidade que carrega a ação de ensinar e 

aprender com alguém.  

 O compromisso do professor está ligado ao exercício da docência e este deve se articular 

com a educação em uma dimensão política. O educador precisa dominar o conteúdo e saber o 

ensinar, levando em conta a realidade social a qual sua sala de aula está inserida (LIMA, 2012). 

Assim como os aspectos citados acima, o professor deve se preocupar em fazer dos alunos, 

indivíduos autônomos, em uma articulação com a democracia (RISCAL, 2009), isto é fazer 

com que os alunos possam buscar seus próprios caminhos para aprendizagem, sempre com o 

auxílio e mediação do professor para que não se caia no espontaneísmo. 
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Fábulas, literatura e inserção social:  

reflexões sobre o trabalho com imigrantes haitianos na EJA  

Filipe Rafael Gracioli 

 

Fábulas. Educação de jovens e adultos. Imigrantes. 

 

Este resumo visa comunicar uma experiência de trabalho realizado com estrangeiros 

haitianos, na modalidade da EJA, no município de Rio Claro-SP, nas aulas de Língua 

Portuguesa e Cultura Brasileira desenvolvidas no projeto Je veux parler portugais du Brésil 

(Eu quero falar português do Brasil). As atividades decorreram na sede da 1ª Igreja 

Evangélica Haitiana de Rio Claro e estas refletem uma necessidade crescente vivida no Brasil: 

a da demanda por serviços e políticas públicas voltadas aos imigrantes e, em paralelo, a 

necessidade do contato com a língua vernácula para a melhor inserção destas pessoas na 

sociedade brasileira. Por meio de estudos da língua, da literatura e da escrita da língua 

portuguesa, a partir da tradução em tempo real da língua francesa e do crioulo haitiano de 

base francesa, buscamos responder às questões que indagam: qual a potência de uma sala de 

aula nesta configuração? Quais desafios enfrentamos no desenvolvimento do trabalho com 

educação e inserção social? Qual o papel da leitura e da escrita para estas pessoas, na sua 

vida de relações no cotidiano e no trabalho? A educação que pretendemos com o projeto 

perpassa pela necessidade de contornar os cânones da língua, que obriga a dizer, que é 

fascista, que impõe o que deve ser ou não dito. Nossa proposta é estabelecer uma relação com 

a língua e com a educação que, se não se possa fugir ao poder que a língua imprime, ao 

menos possa significar um espaço de acolhimento e de encontro de interesses, sonhos e 

desejos. 

   

INTRODUÇÃO 

 

A proposta de pesquisa que apresentamos mostra os resultados da experiência de 

educação de jovens e adultos haitianos refugiados e residentes no município de Rio Claro-SP, 

com base nos trabalhos desenvolvidos no projeto Je veux parler portugais du Brésil, no bairro 

Cervezão, junto à 1ª Igreja Evangélica Haitiana de Rio Claro, ligada à Igreja A Família de 

Jesus, braço paralelo da Igreja Universal do Reino de Deus. Iniciado em abril de 2017, o 
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projeto conta com a ministração de aulas de português para haitianos a 

partir do idioma francês, base do idioma crioulo haitiano falado naquele país como língua 

corrente. 

É sabido que a presença de imigrantes em território nacional ocasiona a demanda por 

mais serviços públicos de atendimento aos grupos que optam pelo Brasil como espaço de 

reconstrução de suas vidas, situação que podemos observar no grupo escolhido para trabalho. 

Na última década o Haiti, país de origem desses imigrantes, tem sofrido com constantes 

catástrofes naturais bem como com uma política e economia frágeis, por se tratar de um país 

pequeno e insular na região do mar do Caribe, cujas condições de desenvolvimento 

econômico e, consequentemente social, são bastante dificultosas. Não obstante, apesar da 

presença de imigrantes qualificados para profissões diplomadas em seu país de origem, no 

Brasil há a dificuldade na validação de tais documentos, o que dificulta a inserção social 

destes imigrantes em postos de trabalho equivalentes a sua formação inicial em nosso país. 

Somado a isso, há a dificuldade da comunicação, uma vez que a língua francesa, da 

qual compartilham como língua materna, não é de uso corrente no Brasil. Ademais, há uma 

grande quantidade de imigrantes que vêm ao país na busca por desenvolver suas profissões e 

ocupações tal como as realizavam em seu país natal, o que termina por não acontecer aqui, 

onde se deparam com a necessidade de exercer funções às quais não têm preparo ou 

qualificação adequada, sujeitando-se, muitas vezes, a condições não humanas de trabalho. 

 

Quais são as potencialidades de uma sala de aula de estrangeiros não-lusófonos, num bairro 

periférico de um município do interior do Brasil? 

 

Como nos ensina Barthes (2010), levando em conta que a língua falada e escrita é o 

bem cultural mais importante de uma nação e que identifica um povo, ao se ver sem nada, 

absento de tudo, quando uma tormenta devasta todo um espaço, todo um “eu”, só o que resta 

é a língua, quando nada mais sobra. Barthes (2010) chama-nos a atenção para o poder que a 

linguagem traz consigo através do tempo, sendo a linguagem correspondente a uma 

legislação, um rol aglutinador de regras para o bom uso da língua, que se inscreve como o seu 

código, de acordo com a necessidade da expressão humana.  

Deste formato emoldurador da expressão humana que identifica a linguagem “não 

vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação, 

e que toda classificação é opressiva [...]” (BARTHES, 2010, p. 12). A língua, que para 

Barthes não é nem reacionária nem progressista, mas simplesmente fascista, obriga a dizer: 
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“se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, 

mas também e sobretudo a de não submeter ninguém, não pode então haver liberdade senão 

fora da linguagem.” (BARTHES, 2010, p. 15-16). 

Ao falarmos em Haiti e cultura haitiana falamos necessariamente de cultura oral. 

Falamos de uma identidade que se revela em um modo de ser específico, pautado muito mais 

na cultura da narrativa, do contar das experiências, contraponto a uma cultura excessivamente 

registradora e tecnológica, como a brasileira. Inevitavelmente, um choque cultural nasce desse 

encontro. 

 

 

Sala de aula do projeto 

Fonte: SUPRIMIDO PARA AVALIAÇÃO, 2018 

 

No entanto, é por meio desta relação difícil com as barreiras linguísticas que surge a 

possibilidade da construção de um novo sujeito: de uma língua não usual como é o crioulo 

haitiano, língua materna no Haiti, já que a língua francesa tem status de língua oficial e 

burocrática, servindo apenas como instrumento de interação social, estabelece-se a ponte que 

une o crioulo ao português brasileiro. Estabelece-se também a tentativa de fazer a ponte com a 

nova língua que os acolhe, sendo esta uma das poucas opções frente à opressão da língua que 

obriga a dizer: acolhê-la ou deixar-se sucumbir ao seu poder. 

À questão que abre esta seção, respondemos: pode-se muito com uma sala de aula nas 

condições que apresentamos, mas, sobretudo, pode-se: pensar a possibilidade de inserção na 

sociedade brasileira com base em uma identidade alienígena - outros espaços implicam outros 

tempos, outros modos de ser e de estar no mundo: haitianos são brasileiros recém-nascidos e 

ainda não têm todas as condições de incorporar o português como língua materna. Também, 

pode-se considerar a autogestão do grupo – o aprender com base na sua própria organização, 

pela qual a identidade do todo revela-se no modo de ser em sala - falar, mais que escrever, 

mostra uma identidade cultural pautada muito mais na cultura oral e nos desdobramentos da 

oralidade que na cultura escrita. 
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OBJETIVOS 

 

O nosso projeto busca responder, entre outras, às seguintes questões fundamentais: 

Qual a potência de uma sala de aula nesta configuração, mediada pelas barreiras da língua e 

da educação tradicional no Brasil? Quais desafios enfrentamos no desenvolvimento do 

trabalho com educação e inserção social? Qual o espaço de voz dessas pessoas na sociedade 

brasileira, especialmente a rioclarense? e Qual o papel da leitura e da escrita para estas 

pessoas, na sua vida de relações no cotidiano e no trabalho? 

 

MÉTODOS 

  

Quais sonhos foram deixados para trás? Quais sonhos se teceram na nova terra? 

Estas são as pistas que têm nos embasado na prática educativa de jovens e adultos imigrantes 

haitianos no município de Rio Claro-SP, questões às quais responderemos com a proposta 

metodológica de Ginzburg (1999) com o seu paradigma indiciário, para quem a realidade 

suscita indícios, sinais daquilo que se deseja perseguir, tal como numa obra de arte, em que os 

detalhes mais negligenciáveis servem para mostrar as particularidades que a tornam única. 

Ginzburg nos convida ao questionamento da realidade para a ela voltarmos. São as 

questões que orientam a sua proposta metodológica, tal como em nosso projeto, as 

verdadeiras protagonistas de nossa proposta de trabalho. Quais os sinais que a educação de 

jovens e adultos pode suscitar no atual momento político e econômico brasileiro? O que 

podem os que nada podem? 

 

Metodologia de trabalho em sala 

 

No exercício de fuga do poder opressor que opera pela língua e que se realiza na 

literatura, exercitamos em sala a prática didática com textos literários, especificamente os 

textos pertencentes ao gênero fábula como suporte para o estudo e aprendizado da língua 

portuguesa, no contorno à opressão que impõe a língua:  

 

Mas a nós, [...] só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a 

língua. [...] esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, 

no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, 

quanto a mim: literatura. (BARTHES, 2010, p. 15). 

 

O trabalho com a literatura fabulística de Esopo em sua obra-prima Fábulas (ESOPO, 

1994), relida e publicada por Jean de La Fontaine em 1668, com base na tradução para a 
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língua portuguesa vem como um resgate de um traço da alfabetização 

que se realiza no Haiti, cujos alunos foram discípulos: as Fábulas, por se tratarem de uma 

literatura orientada à infância na França e, por conseguinte, nos territórios e ex-colônias e 

possessões ultramarinas francesas, como é o caso do Haiti, fornecem o suporte necessário 

para o trabalho em sala de aula. 

A literatura fabulística é conhecida pela maioria dos alunos, sendo o diálogo muito 

bem estabelecido quando do seu trabalho em sala; há reconhecimento dos temas tratados 

pelos textos, há identificação com o estilo de escrita, de frases e períodos curtos, com 

emprego de vocábulos não complexos e teor moralizante.  

No decorrer das aulas foram sendo apresentados os textos das fábulas, escolhidas de 

acordo com a temática a ser trabalhada no dia, podendo o tema ser o estudo dos adjetivos, dos 

substantivos e principalmente dos verbos, muito desejados pelos alunos, por se tratarem da 

ação cotidiana, tão almejada por eles e fundamental a sua inserção na sociedade local. 

 

 

 

Texto produzido por aluna haitiana 

Fonte: SUPRIMIDO PARA AVALIAÇÃO, 2018 

Aluno haitiano em produção textual 

Fonte: SUPRIMIDO PARA AVALIAÇÃO, 2018 

 

Para o ensino da língua portuguesa não foram deixadas de lado as práticas básicas e 

tradicionais de leitura e escrita, como a repetição e memorização das pessoas e dos tempos 

verbais, da sonoridade e da escrita das letras mais complexas do alfabeto da língua portuguesa 

e de todas as particularidades que a língua vai impondo pela sua escrita e por sua pronúncia. 

Pela tradução do texto fabulístico para o português, o professor ia orientando os alunos na 

leitura, realizada em voz alta, parágrafo a parágrafo, explicando os termos mais complexos e, 

ao mesmo tempo, traduzindo o texto para a língua francesa, para que os alunos pudessem ver 

a semelhança de sonoridade e escrita entre as línguas.  

Além destes aspectos, foram trabalhados também os pormenores da leitura, da 

entonação da voz, do falar alto e para o outro, da socialização do som da própria voz, do 
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aprender o português juntos, por meio da leitura e da voz haitiana. 

Estas, aos poucos, foram se abrindo ao português brasileiro e, assim, afastando-se dos 

cânones da língua que, por mais que se fizesse presente, nas suas obrigações dos dizeres, 

emparelhava-se ao som estrangeiro, que vem para imprimir a sua marca na constituição da 

língua aqui falada e mostrar-nos a vivacidade do processo de constituição da língua nacional. 

Como resultado, tínhamos uma nova língua se formando, um português afrancesado e 

“acrioulado”, diferente de tudo que se possa já ter visto na língua portuguesa, inédito, 

inovador, um verdadeiro contorno ao fascismo a que a língua obriga. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esperamos que a proposta de trabalho contribua com a inserção dos imigrantes na 

cultura local bem como nas esferas que regem a vida moderna, tendo a relação com a língua 

portuguesa e a cultura brasileira como a ponte para tanto. 

À questão que indaga pelo papel da literatura e da escrita para esta comunidade, 

entendemos que estas têm uma significação para além de um aprendizado formal, de inserção 

social ou de oportunidade de crescimento profissional; são elas uma possibilidade de 

reestruturação do eu por meio do retorno ao próprio potencial de aprendizado, de reforço à 

coragem de ser o que se é e de, a partir do desconhecido, criar e dar forma a uma nova 

realidade ou a uma realidade outra que lhes seja minimamente satisfatória.  

Entendemos que ler e escrever, seja em qual língua ou por quais métodos se conceba, 

esteja para a descoberta de novos universos, de novas experimentações e de sensações outras, 

que caminham no sentido da construção de leituras de mundo subjetivas, às quais o poder dos 

cânones do ler e do escrever não corrompem. 

Nossa proposta é de levar uma relação com a língua e com a educação que, se não 

possa fugir ao poder que a língua imprime, ao menos possa significar um espaço de 

acolhimento e de encontro de interesses, sonhos e desejos. 
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Contribuições da Semiótica Discursiva às práticas de (multi)letramentos  
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Numa cultura letrada como a nossa, de constante contato com a escrita nos mais 

variados contextos de comunicação, é de extrema importância (um direito!) que todo 

indivíduo possa ler e escrever com autonomia e segurança, uma vez que essas são 

competências básicas para participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da 

escrita para o exercício da cidadania. Nesse sentido, na base das orientações dadas pelos 

últimos referenciais curriculares nacionais (PCNs e BNCC), que definem os conhecimentos a 

serem transmitidos na formação escolar, as práticas de organização e os modos de abordagem 

a serem seguidos pelos professores nas mais diferentes circunstâncias da prática didática em 

sala de aula, está o enfoque ao letramento, entendido como “estado ou condição de quem não 

só sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na 

sociedade em que vive” (SOARES, 1998), ou ainda como “conjunto de habilidades e 

comportamentos de leitura e escrita que lhe permitam fazer o maior e mais eficiente uso 

possível das capacidades técnicas de ler e escrever” (BAGNO, 2002).  

Cabe a escola, portanto, como “agência de letramento por excelência” (KLEIMAN, 

2007), fazer com que seus alunos desenvolvam continuamente as habilidades e atitudes 

necessárias a uma participação ativa e competente nas situações em que práticas variadas de 

leitura e escrita têm uma função essencial, passando a manter com os outros, e com o mundo 

que os cerca, formas de interação discursivas que lhes garantam condição plena de inserção 

em nossa sociedade letrada, contemporânea. Ainda de acordo com Kleiman (2007), os 

múltiplos letramentos da vida social devem, portanto, ocupar a função de objetivo estruturante 

do trabalho escolar em todos os ciclos, numa concepção social das práticas de leitura e escrita, 

inseparáveis, pois, dos contextos em que se desenvolvem. 

Magda Soares (2002), com esse mesmo ponto de vista, salienta inclusive a ideia de 

ação educativa presente na própria composição da palavra letramento: o verbo “letrar”, ainda 

não dicionarizado, mas que fortalece a ideia de ação no desenvolvimento do uso de práticas 
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sociais de leitura e de escrita, somado ao sufixo “-mento”, que muitas vezes acompanha os 

substantivos derivados de verbos, acrescentando a estes o sentido de “estado resultante de 

uma ação”; daí a palavra letramento ser entendida neste trabalho como estado resultante da 

ação de letrar. Mas para cumprir de forma significativa essa tarefa, o professor da Educação 

Básica, no atual contexto, deve atentar – para além das práticas de leitura e escrita mais 

comuns e consagradas – às práticas de letramento que estão sendo introduzidas pelas novas 

mídias, trazendo consequências sociais, cognitivas e discursivas, ou seja, novos processos 

cognitivos, novas formas de conhecimento, maneiras de ler e de escrever, de interagir; em 

suma, novos letramentos incitados, sobretudo, pela cultura digital. Trata-se da necessidade de 

colocar os alunos em contato direto e acima de tudo crítico com os gêneros contemporâneos 

oriundos dessas esferas – orientação já presente, e bastante enfatizada, nas diretrizes 

curriculares oficiais do ensino básico, como a BNCC, que concebe as práticas de leitura e 

escrita já nessa perspectiva mais ampla, estendida ao uso das linguagens de modo geral 

(verbal e não-verbal). 

Ainda segundo a autora (SOARES, 2002), é justamente o confronto entre tecnologias 

tipográficas e digitais de escrita, e seus diferenciados efeitos sobre o estado ou condição de 

quem as utiliza, que pede a pluralização da palavra letramento (letramentos), reconhecendo 

que diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letramentos, diferentes efeitos 

cognitivos, culturais e sociais em função ora dos contextos de interação com a palavra escrita, 

ora em função de variadas e múltiplas formas de interação com o mundo (o que está na base 

da ideia de letramentos múltiplos); e isso não só pela palavra escrita, pela linguagem verbal,  

mas também, reiteramos, pela comunicação visual,  auditiva,  espacial etc, própria à ideia de 

multiletramentos. Rojo (2012) vai explicar, sobre isso, que a noção de letramentos múltiplos 

refere-se à multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades 

em geral, enquanto a de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e importantes 

dessa multiplicidade presentes principalmente nas sociedades urbanas contemporâneas: a 

multiplicidade cultural e a semiótica. 

O termo multiletramentos é, conforme esclarece ainda a autora, um conceito criado 

pelo Grupo de Nova Londres, formado por pesquisadores dos letramentos, a partir do 

manifesto “A pedagogy of Multiliteracies: designing social futures” [Uma pedagogia dos 

multiletramentos: desenhando futuros”], em 1996, que procura afirmar a necessidade de a 

escola tomar a seu cargo o desenvolvimento de habilidades e competências próprias aos novos 

letramentos emergentes na sociedade contemporânea, levando em conta e incluindo nos 
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currículos a grande variedade de culturas já presentes nas salas de aula, muitas vezes marcada 

pela intolerância gerada na convivência com a diversidade cultural, com a alteridade. Nesse 

sentido, trabalhar com base na perspectiva dos multiletramentos caracteriza-se como ação que 

toma como ponto de partida as culturas de referência dos alunos (popular, local, de massa) e 

de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para a partir daí ressignificar essas 

práticas com um enfoque mais crítico, pluralista, ético e democrático (domínio das atitudes e 

do valores, tão pregados pela BNCC), envolvendo em todo o processo de ensino-

aprendizagem uma postura ativa por parte deles, por meio da leitura e da escrita de textos que 

ampliem o seu repertório cultural, na direção de outros e novos letramentos; o que pode ou 

não incluir – ainda que normalmente inclua – o uso de novas tecnologias de comunicação e 

informação. O importante é que estejam em pauta, de um lado, a multiculturalidade 

característica das sociedades globalizadas, e, de outro, a multimodalidade dos textos por meio 

dos quais ela se manifesta. 

Tal postura vai ao encontro do que Street (2003, 2014) vai chamar de hibridização 

entre letramentos locais e letramentos globais, do reconhecimento das práticas de letramento 

que caracterizam a realidade microcultural dos alunos à promoção de sua ressignificação e 

consequente ampliação, de maneira a facultar uma participação ativa, com desenvoltura, nos 

eventos de letramentos dos diferentes espaços sociais, quer estes lhes sejam familiares, quer 

não; isso à luz de uma “pedagogia culturalmente sensível”, como defende Erickson (1989, 

“Metodos cualitativos de investagación sobre la ensinanza”). Nesse contexto, a pergunta que 

orienta o planejamento das atividades didáticas em sala de aula passa a ser: “quais os textos 

significativos para o aluno e sua comunidade?” 

Um dos grandes desafios colocados aos professores por essa forma de abordagem 

didática é, então, tanto a seleção diversificada dos textos a serem tratados em aula, quanto, e 

sobretudo, o modo com o qual eles serão trabalhados, uma vez que os discursos neles 

enunciados são manifestados por diferentes situações de enunciação, cada qual com suas 

especificidades discursivo-textuais, com suas exigências de habilidades práticas de 

compreensão e produção; o que implica lançar luz, de maneira didática, não só aos elementos 

de estruturação desses diferentes textos, e à articulação entre eles, mas principalmente à sua 

função na produção dos sentidos gerados, tal como se espera de uma prática de ensino de fato 

“multiletradora”. Ademais, os textos e gêneros que caracterizam a ideia de multiletramentos 

são interativos, colaborativos, e, por isso mesmo, estrapolam limites e relações de dominância 
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estabelecidas, porque são híbridos, polifônicos, fronteiriços, mestiços, de linguagens, modos, 

autoria, mídias e culturas.  

Com isso em vista, propomos apresentar e discutir as contribuições que a Semiótica 

Discursiva pode oferecer a esse tipo de trabalho no ensino básico, às práticas de 

multiletramentos em situação de aula, apoiando-nos em alguns dos princípios teórico-

metodológicos de base da teoria, tomados como objetos didáticos úteis aos educadores na 

situação de aula. Acreditarmos que a semiótica de linha francesa, ao caracterizar-se, antes de 

mais nada, como prática de leitura e interpretação crítica dos diferentes textos, preocupada, 

portanto, com a compreensão e a descrição da sua organização estrutural, da dinâmica dos 

processos de construção da significação subjacentes às mais variadas produções discursivo-

textuais (verbal, visual, audiovisual, etc), pode contribuir de maneira considerável para uma 

formação escolar “(multi)letradora”.  

A opção pela transposição didática da perspectiva teórico-metodológica da Semiótica 

Discursiva justifica-se, pois, por sua operacionalidade, pelo oferecimento de um caminho de 

análise dos diferentes textos, a partir do qual se pode lançar luz, de maneira didática, não só 

aos elementos de sua estruturação e à articulação entre eles, mas principalmente à sua função 

na produção dos sentidos gerados, respondendo plenamente aos resultados esperados para 

uma prática de leitura e escrita  “letradora”, que, pautada pelos dois eixos básico do ensino 

escolar, uso e reflexão, é capaz de levar o aluno a: 

 

• compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, 

variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso; 

• apropriar-se da linguagem escrita como forma de interação nos 

diferentes campos de atuação da vida social; 

• ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos; 

• compreender o fenômeno da variação linguística; 

• empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 

adequados à situação comunicativa; 

• analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em 

interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e 

criticamente em relação a conteúdos discriminatórios; 

• reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de 

sentidos, valores e ideologias; 

• selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com 

objetivos, interesses e projetos sociais; 

• envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o 

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e 

outras manifestações artístico-culturais; 

• mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e 

ferramentas. (BNCC, 2018, p. 87)  
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 Embora, num primeiro momento, a semiótica de linha francesa, hoje mais 

conhecida como Semiótica Discursiva, tenha se caracterizado como uma teoria descritiva e 

explicativa, centrada, em virtude de seu princípio de imanência, nas relações formais e 

internas dos enunciados, seus desenvolvimentos recentes, dedicados em grande parte à 

problemática da enunciação, têm trazido contribuições consideráveis para pensar, a partir de 

uma postura não apenas teórica, mas também metodológica, a atividade comunicativa que 

caracteriza os textos, e as suas condições de produção, a partir de um ponto de vista 

propriamente discursivo, atento à análise e à descrição dos sentidos produzidos não só a partir 

dos procedimentos de discursivização, mas também dos de textualização, para o tratamento 

em sala de aula de questões como: a produção de sentidos; as estratégias enunciativas e a 

manipulação discursivo-textual; o texto não como uma soma de frases, mas um todo 

organizado de sentido; a convocação sensível-inteligível e o gerenciamento do fluxo de 

atenção; os procedimentos de textualização e discursivização; as diferenças entre linguagem 

utilitária e linguagem estética; o desenvolvimento da capacidade de abstração; a 

intencionalidade discursiva (e não a ingênua “intenção do autor”); os contratos fiduciários que 

caracterizam as interações previstas nos diferentes gêneros discursivos e a sua força coercitiva 

na produção do texto como um todo.  

Tudo isso importa na medida em que permite relacionar o acontecimento sempre 

singular do contato com um texto, nas atividades de leitura e escrita, às estratégias que 

inscrevem tal enunciado num conjunto mais geral de regularidades funcionais – semânticas, 

narrativas, passionais e culturais –, chamando a atenção para a possibilidade de depreender e 

examinar a dimensão retórica do discurso, na qual atuam tanto o sujeito responsável pela 

atualização das virtualidades da língua, como destinador-manipulador dos valores ideológicos 

e de seus modos de inserção no discurso, quanto o enunciatário, levado em conta por ser 

quem, de fato, torna realizada a significação, apreendendo e interpretando a intencionalidade 

discursiva configurada na maneira de dizer, de apresentar o conteúdo do discurso.  

A teoria semiótica preocupa-se ainda em oferecer um caminho de análise também para 

as questões próprias à textualização dos enunciados, entendida como “conjunto dos 

procedimentos – chamados a se organizarem numa sintaxe textual – que visam à constituição 

de um contínuo discursivo, anteriormente à manifestação do discurso nesta ou naquela 

semiótica” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 504), ou seja, como ancoragem do conteúdo 

articulado a um plano de expressão, aproveitando os recursos da linguagem de manifestação 
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escolhida para, muitas vezes, não apenas transmitir o conteúdo, mas também intensificar, criar 

um sentido outro, um sentido implícito. Ao passar a observar a forma como a língua se 

materializa nos diferentes textos e como estes colocam discursos em confrontos, o ensino de 

língua portuguesa com base em uma perspectiva discursiva pode levar o aluno à reflexão 

sobre a ordem da língua, das linguagens em sentido amplo, seu uso e o seu funcionamento na 

sociedade.  

Essa proposta de abordagem contribui, portanto, para um trabalho didático mais 

sistemático dos diversos gêneros discursivos, abordados em suas especificidades enunciativas, 

em seu contexto situacional, no funcionamento comunicativo da escrita e da leitura, tal como 

previsto nos últimos documentos de orientação ao ensino escolar.  
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