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APRESENTAÇÃO

As capacidades de linguagem são essenciais para se viver no mundo tecnologizado 
e na cultura atuais. O foco sobre o desenvolvimento das habilidades de linguagem como 
competência básica para se promover a aprendizagem ao longo da vida tem sido discutida 
e estrategicamente implementada por inúmeros programas e políticas educacionais em todo 
o mundo. 

No âmbito da Universidade do Estado de Santa Catarina, junto ao Departamento de 
Pedagogia, o Grupo PROLINGUAGEM tem possibilitado a ampliação e verticalização das 
reflexões acerca dessa temática ao aprofundar o debate com seus pares, ao mesmo tempo em 
que busca ajudar para a intensificação do processo de formação continuada dos professores 
da educação básica. 

A Jornada de Linguagem se configura em um espaço de formação e atualização que 
congrega todos aqueles que dirigem seu trabalho, suas pesquisas e suas preocupações para 
a temática da linguagem e do ensino da língua portuguesa. Com o intuito de fortalecer os 
vínculos entre a Universidade e a comunidade escolar, este evento objetiva ampliar e revisar 
os pressupostos teórico-metodológicos dos professores quanto aos aspectos linguísticos, 
interacionais e socioculturais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da leitura, 
da escrita e da oralidade. Entendemos que a universidade desempenha papel estratégico em 
relação à formação de professores à medida que cria os espaços e as condições necessários 
para o diálogo e a produção do conhecimento entre os profissionais da educação e áreas 
afins. Nessa interlocução entre as instituições da educação básica e do ensino superior, 
ganhou força, nas duas últimas edições da Jornada de Linguagem, a apresentação de 
trabalhos produzidos pelos professores e pelos demais profissionais que atuam no campo 
da língua(gem).  

Reunimos nestes Anais os artigos dos professores e pesquisadores convidados, as 
entrevistas feitas pelos acadêmicos aos três principais conferencistas, bem como os resumos 
desses trabalhos. Acreditamos que esta publicação fortalecerá ainda mais as interações e 
os diálogos iniciados durante a Jornada de Linguagem. Além disso, considerando o caráter 
constitutivo e instrumental da linguagem e as reflexões em torno do processo de alfabetização 
e letramento, os focos temáticos aqui contemplados visam, sobretudo, contribuir para o 
fortalecimento das práticas de ensino e aprendizagem desenvolvidas pelos professores em 
sala de aula. 

A expectativa é que, a partir de iniciativas como estas, possamos favorecer  outras 
possibilidades de ressignificações e (re)descobertas no campo da linguagem e da educação.

Dalva Maria Alves Godoy

Jilvania Lima dos Santos Bazzo

Organizadoras 
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PRIMEIRA PARTE: 
Artigos

“Certamente é preciso PERDER AS CERTEZAS 
prometidas pela modernidade: o conhecimento de tudo, 
como uma e única verdade. Somente não perderam as 
certezas, continuam sem dúvidas aqueles que defendem o 
modelo existente. Perder as certezas em seu sentido amplo 
e entre elas podemos elencar: as certezas epistêmicas (crise 
do paradigma moderno); as certezas políticas (crise do 
sistema do socialismo real como contraponto ao capitalismo 
moderno); as certezas da produção de bens (imaginar a 
infinidade de recursos num planeta finito); as certezas das 
permanências (estabilidade no emprego, eternidade das 
instituições, incluídas entre elas as empresariais); as certezas 
nas relações pessoais (nem o amor e nem o casamento são 
eternos: o amor tem a eternidade do tempo que dura).” 
(GERALDI – 3ª Jornada de Linguagem da FAED, 2013)



19

1
A língua escrita e os desafios de ser 

professor
João Wanderley Geraldi

1. Escrita e Língua Escrita: uma distinção necessária?
(a) O desenvolvimento da oralidade teria sido concomitante com o 

desenvolvimento da escrita? As inscrições rupestres e a fala teriam 
a mesma data de nascimento?  É posssível (não é esta, parece, a tese 
do filme Guerra do Fogo, onde a fala se projeta já como exercício 
do poder, sem que qualquer registro rupestre apareça no decorrer 
do filme).Sua concomitância ou não, no entanto, não é fundamental 
para se compreender o processo histórico de construção social da 
escrita, dado que as inscrições rupestres são desenhos que significam 
(que falam) ao leitor, e não palavras (que o leitor lê para construir 
significação) 

(b) Historicamente, foi necessário debruçar-se para escutar a fala 
e somente sua escuta permitiu a construção dos sistemas de 
representação escrita. Nos dois caminhos históricos que permanecem 
até hoje entre nós: a escuta do som para representar segmentos 
de um contínuo (escritas cuneiformes, mas também as escritas 
egípcias, por exemplo) ou a “escuta” dos sentidos para representá-
los em segmentos de palavras, agrupamento de palavras ou mesmo 
frases (as escritas através de ideogramas, particularmente no mundo 
oriental). O entrecruzamento destes dois caminhos é provável e tem 
sido recuperado por trabalhos de muitos pesquisadores, resumidos 
com maestria por Marc-Alain Ouaknin (Les mystères de l´alphabet, 
Editions Assouline, 1997).  Nestes estudos aproximam-se, por 
exemplo, as letras A aos chifres do touro e a letra B ao desenho 
da casa: um mero quadrado, que recebe uma abertura e mais tarde 
uma representação simétrica entre o interior e o exterior da casa, até 
chegar ao nosso B contemporâneo.
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(c) O desenvolvimento da “afinação do ouvido” perante a fala, 
abandonada a aproximação entre letras e ideogramas (ou inscrições 
rupestres)  permitiu chegarmos até mesmo a um “alfabeto 
fonético”, cujos traços gráficos são absolutamente arbitrários. 
Em verdade, a inspiração na “casa” para o desenho de B continua 
uma inspiração arbitrária. De modo que nada obriga representar 
o som (a) pelos desenhos conhecidos como letra /a cursiva, de 
inprensa, maíuscula cursiva, maiúscula de imprensa A, maiúscula 
quadrada,  ou até mesmo o chamado “a” maiúsculo pedagógico da 
minha alfabetização … Talvez se possa falar que hoje podemos 
“transcrever a fala”… Mas conhecer esta “escrita”, seus símbolos, 
seus desenhos, é conhecer a língua escrita?

Um primeirto exemplo

“A bondosa ajuda do mestre e o orgulho, juntos, levaram-me a 
enfrentar com zelo as minhas tarefas, tanto que após algumas 
semanas conseguia ler bastante corretamente não apenas aquilo que 
escreviam para mim na tabuinha encerada, mas também o livro de 
latim que me deram. Depois recebi um livrinho alemão, que me 
custou muito sacrifício para ler mas, em troca, deu-me uma grande 
alegria. De fato, quando lia alguma coisa, conseguia entendê-la, o 
que não acontecia com o latim; tanto que no início ficava maravilhado 
porque era possível ler e, ao mesmo tempo, entender o que se tinha 
lido.”  (Lembranças da Escola, de Walafried Strabo, do segundo 
decênio do século IX, apud. Manacorda, História da Educação: da 
antiguidade aos nossos dias. Cortez e Autores  Associados, 1989)

Um segundo exemplo:

Vovô é o macado de boneca. 

A  boneca menina:

- Vovô, menina a boneca

O macaco vovô a boneca

Menina dá boneca a vovô

(aluno de 1ª. Série, outubro de 1989, escola do município de São 
Paulo, apud. Geraldi, J. W. Portos de Passagem, 1991)
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2. O desenvolvimento da técnica da escrita: Gutenberg revitalizado
Foi o desenvolvimento do alfabeto (artefato e não tecnologia) que permitiu 

chegarmos à prensa, mas não à imprensa… O tipógrafo não é o jornalista. 
Um tipógrafo pode somente conhecer os tipos e manuseá-los em função do 
modelo que tem em frente (deve dominar relações do tipo - letra cursiva/ letra 
de imprensa e também noções de “corpo da letra”, mas seguramente não “lê” 
o que escreve…). Dos tipos chegamos à linotipo, da linotipo ao teclado da 
máquina de escrever, do teclado da máquina de escrever chegamos ao teclado 
do computador! Quem “tecla” nos símbolos, aleatoriamente, disponíveis no 
teclado, computa? 

Decretou-se nos finais dos anos 60 e nos anos 70 do século XX o fim da 
“Era Gutemberg”: a escrita desapareceria em benefício de uma nova oralidade e 
da imagem: rádio, telefone, TV pareciam anunciar este fim. McLuhan e muitos 
comunicólogos anteviram a “aldeia global” como uma aldeia sem escrita! Ao 
contrário, a sequência de desenvolvimento tecnológico, chegando hoje às novas 
TICs, todas estão alicerçadas precisamente no teclado, na escrita já conhecida e 
tecnicamente dominada para reprodução contínua desde os fins do século XV! 
Senão vejamos: o fax (transmite qualquer coisa desenhada ou escrita, a escrita 
não ficou de fora na descoberta do fax…) e toda a informática dependem do 
manuseio da escrita. Mas será “inclusão digital” ser apenas capaz de acessar um 
site? Tocar numa tecla? Ou a inclusão digital implica a possibilidade de deixar 
rastros, escrever, opinar desde os velhos  “chats”, o anadonado Orkut, até as 
redes sociais da “facebooklândia”?
E aqui reencontramos uma distinção necessária novamente: mexer no teclado 
ou no mouse e olhar para o “écran” não é dominar as novas técnicas hoje 
disponíveis! É ser apenas consumidor, e não usuário da máquina e da rede da 
internet (ver distinção entre consumo e uso em Michel de Certeau)

3. As restrições de acesso: a língua escrita e o poder
Assim como a prensa não é a imprensa, a escrita não é a língua escrita! 

O domínio desta vai muito além do domínio daquela. A cidade das letras é 
uma cidade do poder. Se o modelo topográfico/geográfico da cidade obedece à 
estética da ordem barroca, permanece na cidade a hierarquia gótica de um poder 
central do qual tudo emana. Na época, este poder central se escreveu como 
Deus e sua representação terrestre na Igreja e sua hierarquia, de que a realeza (o 
sangue azul) é uma contraface civil (ainda são os papas, arcebispos e bispos que 
coroam os reis) que deve obedecer o modelo do ordenamento social (a alguns 
cabe mandar, a outros obedecer. Salazer dizia: “Se soubésses o quanto é difícil 
mandar, gostarias de obedecer sempre”… O ditadores sempre manusearam 
o discurso… e a língua escrita).  Hoje, escreve-se este poder central como 
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“mercado” (palavra com que escondemos as vontades de lucro, mesquinhez  e 
poder daqueles que comandam o mundo). Sempre uma hierarquia… 

Nesta cidade, o domínio da língua escrita é uma guerra de poder… E 
qualquer variação na escrita é anunciada, denunciada para que se despreze 
aquele que opina de forma distinta para não enervar o “mercado”…
Todos os mecanismos de acesso à língua escrita são marcados por relações de 
poder: a escola, os meios de comunicação social, o acesso a livros. Assim, ter 
uma população praticamente analfabeta (ou com “letramento” baixo não é um 
destino, é um projeto político). 

Estabelecida uma distinção nos dois campos – aquele da tradição e 
aquele da contemporaneidade – podemos chegar a uma primeira conclusão: 
dominar a escrita (no sentido técnico) e dominar o mouse e teclados (no 
sentido de seu manuseio) não é saber a língua escrita nem é estar incluído no 
mundo digital que tornou acessível a todos a publicização de suas opiniões (o 
golpe da contemporaneidade nas elites que tornou possível o direito efetivo 
da liberdade de expressão também àqueles que não são os proprietários dos 
meios de comunicação). Houve um deslocamento: da “liberdade de expressão” 
reivindicada pela elite intelectual a serviço do poder para seu uso exclusivo, 
para o “direito à expressão”, um novo direito humano!

4. Os desafios deste quadro
No mundo em que a presença de novos instrumentos de produção e 

comunicação estão exigindo uma reorganização da sociedade, dois caminhos 
têm sido propostos: 1) aquele do aprofundamento da cisão entre os homens 
pela diferença gritante de acesso aos bens materiais e culturais, aprofundando 
o ritmo de produção para criar uma sociedade de consumo, tendo este como o 
apanágio do ser civilizado, agora um consumidor de “mercadorias feitas sob 
medida” (!), tendo como regulador das relações sociais o mercado (financeiro, 
particularmente); 2) um segundo caminho é o da reflexão para construção 
de outro ordenamento, no mesmo tempo histórico que teve o liberalismo e 
neoliberalismo para se construírem como tais (400 anos!), sem ter ainda definido 
um modelo mas sabendo que o modelo que vivemos é inadequado tanto pra a 
felicidade dos indivíduos quanto para a sobrevivência do planeta.

Vivendo dentro do modelo de mercado, e pensando ao mesmo tempo em 
outro modelo, oscilamos entre (1) e (2). Temos (1) e queremos (2). Quer dizer, 
nem todos querem (2), particularmente aqueles que fazem a pergunta exigindo 
uma resposta pronta: que outro modelo? Como se o modelo que defendem tenha 
sido primeiro elaborado mentalmente e depois implementado socialmente... 
Com o mesmo direito ao processo histórico, aqueles que apostam em (2) (e 
sobrevivem em (1)) sabem já o que não querem, primeiro passo para construir 
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um mundo novo, global por certo (que globalização não é novidade, novidade 
é a globalização da miséria...). Neste quadro amplo, que desafios são aqueles 
que teremos de enfrentar? Certamente é preciso PERDER AS CERTEZAS 
prometidas pela modernidade: o conhecimento de tudo, como uma e única 
verdade. Somente não perderam as certezas, continuam sem dúvidas aqueles que 
defendem o modelo existente. Perder as certezas em seu sentido amplo e entre 
elas podemos elencar: as certezas epistêmicas (crise do paradigma moderno); 
as certezas políticas (crise do sistema do socialismo real como contraponto ao 
capitalismo moderno); as certezas da produção de bens (imaginar a infinidade 
de recursos num planeta finito); as certezas das permanências (estabilidade no 
emprego, eternidade das instituições, incluídas entre elas as empresariais); as 
certezas nas relações pessoais (nem o amor e nem o casamento são eternos: o 
amor tem a eternidade do tempo que dura).

Perdidas as certezas, particularizemos agora os desafios ao interior da 
escola:

(a) Da socialização dos conhecimentos para a reflexão: A escola 
como um todo deverá se redefinir neste século. Ela já não é o lugar 
da socialização dos conhecimentos e dos sujeitos que buscam estes 
conhecimentos;

(b) De instituição de ensino para instituição de aprendizagem: A 
internet, a Wikipédia, os sites de informações: tudo está acessível, de 
modo que não cabe mais à escola “ensinar” os saberes disponíveis e 
desconhecidos. Talvez a escola, por definição uma instituição de  ensino, 
tenha que fazer o caminho de se auto-redefinir como uma instituição de 
aprendizagem onde professores e alunos estão aprendendo, e não onde 
um ensina e o outro aprende

(c) De relações hierárquicas para relações democráticas: Esta 
particularidade nova centrada na aprendizagem demanda construir novas 
relações no interior da sala de aula, que deixam de ser hierárquicas e 
sempre em benefício do professor para exigirem relações democráticas, 
com as quais estamos absolutamente desacostumados...

(d) Da uniformidade para a pluralidade das formas: Chegando um 
pouco mais perto de nosso tema: a língua escrita não é mais uma só, 
não tem mais um só modelo (o literário no passado, o jornalístico a 
partir dos fins do século passado). Há línguas escritas e estas línguas se 
interpenetram. Por que razões não podemos escrever em vez de “que” 
simplesmente “q”? KKKK para risadas? De quantas formas se pode 
escrever a palavra FIXO: fiquisso, fiquiço, fikso, fikço, ficso, ficço, 
e fixo? Como exaltar a pluralidade de pensamentos, de culturas, de 
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modos de vida e ao mesmo tempo impor uma só forma para se escrever 
uma palavra ou um discurso? Quem disse que cada gênero ocorre em 
uma e só uma esfera da comunicação? Bakhtin não foi...

(e) Do conhecimento estabelecido para a dúvida e a construção de 
conhecimentos através de práticas: nos anos 1980 se iniciou uma 
mudança de perspectiva que propunha práticas linguajeiras em lugar do 
ensino de um objeto (seja este um conhecimento gramatical, seja este um 
conhecimento a propósito dos gêneros discursivos); os anos neoliberais 
retornaram aos objtos (agora redefinidos como gêneros discursivos e 
seus espaços sociais de emprego – como se os espaços sociais fossem 
delimitados com fronteiras fixas e rígidas). O conhecimento construído 
através de práticas não tem limites e nunca acaba (processo da criança 
aprendendo a língua, o jogo entre o reconhecimento e a significação), 
mas não segue o princípio moderno da aprendizagem do mesmo ao 
mesmo tempo por todos, para que estejam estes todos preparados para 
as provas regionais, nacionais e internacionais. Lembro aqui Diane 
Ravitch. O grande sistema americano de educação e sua recusa agora 
aos testes...

Por fim, diante da distinção escrita/língua escrita, com que iniciamos esta 
exposição, que é um sujeito alfabetizado? Aquele que domina a escrita ou 
aquele que domina a língua escrita? Pelo conceito de “múltiplos letramentos” 
e pela defesa do ensino “técnico” da escrita, parece que se pretende aquartelar 
a alfabetização no domínio restrito da técnica, com o letramento dando conta 
dos “usos sociais” da escrita com sentido, ou seja, da “língua escrita” em nossos 
termos! Quer dizer, preconiza-se que a etapa do “O macaco e vovô” ou da leitura 
do latim sem sentido do então jovem monge Walafried Strabo é necessária e 
salutar para a formação de sujeitos letrados… Não leio assim o lema “Alfabetizar 
letrando e letrar alfabetizando”: a concomitância de ambos significa apostar no 
domínio da língua escrita e não numa etapa fictícia de domínio da escrita para 
depois chegar à língua! O exercício histórico e necessário de escuta que permitiu 
a construção do alfabeto partiu da língua para sua escrita e não do alfabeto para a 
língua… Assim também a criança no processo de aquisição da língua escrita não 
pode se iniciar na codificação e decoficação de letras, segmentos mínimos e sem 
sentido (exceto aquele teoricamente construído pelas oposições estruturalistas), 
porque perde a língua em benefício de uma representação escrita, mas deve agir 
no campo a língua escrita e dentro dela encontrar os “mistérios” da técnica, em 
si mesma não significativa.

Reivindico, pois, o direito à alfabetização como processo iniciático ao 
mundo da língua escrita, onde se proferem discursos de luta democrática pelo 
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poder político (recuperando o seu sentido grego de convívio igual na polis), que 
não elimina mas convive com a diferença. Conviver com a diferença implica 
em não se apropriar dos recursos materiais para beneficiar apenas aqueles que 
momentaneamente estejam no poder, porque isso significa construir o poder 
econômico e não o poder político! Reivindico, pois, uma retomada revitalizada 
e re-significada da humanidade que temos todos e cada um em particular.  Não 
esqueçamos

… em realidade as formas linguísticas não têm qualquer capacidade 
semântica intrínseca: elas são instrumentos, expedientes, mais ou 
menos ingênuos, sem vida e sem valor fora das mãos dos homens, 
das comunidades históricas que as utilizam… o erro está na 
afirmação e na crença de que as palavras e as frases significam 
qualquer coisa: só os homens, ao contrário, significam, por meio 
de frase e palavras. 
(Túlio de Mauro, Une introduction à la sémantique, Payot, 1969) 

Reivindico, em síntese, nosso direito a nos significarmos, neste turbilhão 
de um mundo de significados já dados, já prontos, já pausterizados. Tudo para 
que possamos reenxergar nosso mundo como o poeta “O Livro das Ignorãças” 
(p.75):
 

O mundo meu é pequeno, Senhor.
Tem um rio e um pouco de árvores.
Nossa casa foi feita de costas para o rio.
Formigas recortam roseiras da avó.
Nos fundos do quintal há um menino e suas latas 
maravilhosas.
Seu olho exagera o azul.
Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas 
com aves.
Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os
besouros pensam que estão no incêndio.
Quando um rio está começando um peixe,



26

Ele me coisa
Ele me rã
Ele me árvore.
 
De tarde um velho tocará sua flauta para inverter os 
ocasos.
(Manoel de Barros, O Livro das Ignorãças, p. 75)
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2
Aprender a ler - sistema Scliar 

de alfabetização
Leonor Scliar-Cabral 

Resumo: Aprofundo o conceito de consciência fonológica, dada 
a grande importância no processo da alfabetização. Começo 
pelo contexto histórico onde o conceito teve origem e explico 
distorções decorrentes de muitos pesquisadores carecerem de 
formação linguística. Assinalo a confusão entre som e fonema e a 
orientação errônea de aplicar exercícios de soletração, bem como 
difundir a ideia de que a criança consegue facilmente distinguir 
a consoante inicial da vogal com a qual coarticula. Aprofundo, a 
seguir, as noções de consciência fonológica e de fonema. Encerro 
com comentários sobre o método fônico.

Palavras-chave: Consciência fonológica. Contínuo da fala. Fonema 
e grafema
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Introdução
Dada a importância para o êxito na alfabetização que o desenvolvimento 

da consciência fonológica tem, resolvi aprofundar este fundamento, que é um 
dos pilares do Sistema Scliar de Alfabetização (SCLIAR-CABRAL, 2013). 
Os demais fundamentos são: 1) as diferenças entre a aquisição pela criança da 
variedade sociolinguística e a aprendizagem do sistema escrito (pressupondo-se 
em tal aprendizagem a necessidade de delimitar os vocábulos na cadeia da fala, 
inclusive os vocábulos átonos e de atribuir os valores que os grafemas (uma 
ou duas letras) têm no português brasileiro; 2) a aplicação das descobertas da 
neurociência à alfabetização, particularmente, a reciclagem neuronal para que 
os neurônios possam dissimetrizar os traços da informação visual (requer-se, 
então, um trabalho sistemático de reconhecimento dos traços invariantes que 
constituem as letras, em especial, sua direção); 3) a educação integral e 4) a 
educação integrada.

Para o propósito de aprofundar o conhecimento sobre consciência 
fonológica, vali-me de vários trabalhos que escrevi sobre o assunto, ao longo de 
décadas de pesquisa.

Histórico
O interesse sobre a consciência fonológica teve início no seminário The 

Relationship between Speech and Learning to Read (RSLR), que teve lugar 
em Belmont, nos Estados Unidos, em 16 de maio de 1971 (KAVANAGH; 
MATTINGLY, 1972), a partir da constatação de que ela seria necessária para 
a aprendizagem dos sistemas alfabéticos pela criança (SCLIAR-CABRAL, 
1998). Os pesquisadores concluíram que, para aprender a ler nos sistemas 
alfabéticos, o aprendiz precisa saber como desmembrar a cadeia da fala em 
palavras (separadas por espaços em branco na escrita) e a sílaba em suas unidades 
constitutivas, a fim de associá-las aos seus respectivos grafemas (compostos 
por uma ou mais letras). Essa última condição estimulou os psicólogos e os 
educadores a pesquisarem como desenvolver a consciência fonológica e a 
negarem a validade de qualquer método baseado no reconhecimento global de 
palavras ou textos (SCLIAR-CABRAL, 2013).

Um exemplo desta ênfase é a afirmação de Mattingly (1972:133): “A 
leitura é um tipo de atividade secundária, sobremodo específica, que depende 
de forma crucial da consciência que o leitor tenha de suas atividades primárias” 
(no caso, a fala).
Contudo, a tendência tão frutiferamente sugerida por Shankweiller e I. Liberman  
na mesma coletânea de Kavanagh (1972, p. 310), em direção à descoberta de por 
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que as crianças apresentam  tão grandes dificuldades em relacionar os grafemas 
aos fonemas, foi desviada por um bom número de pesquisadores, em particular, 
para um aspecto que não tem a ver com o desenvolvimento da consciência 
fonológica, como verificarei neste artigo, a saber, para o reconhecimento das 
semelhanças entre sons. Desafortunadamente, é o que vem ocorrendo também, 
em muitas práticas na educação infantil, no Brasil, sob a alegação de que elas 
têm como alvo o desenvolvimento da consciência fonológica. Mencionarei 
alguns exemplos, depois copiados no Brasil, como costuma acontecer, sem 
maior reflexão, que deram origem a tal equívoco, nos Estados Unidos e no 
Reino Unido.

Eles se originam na dificuldade que pesquisadores sem formação 
linguística têm em não distinguir a diferença entre som e fonema.  Ora, o 
fonema é uma entidade psíquica: assim como não se pode colocar uma cadeira 
dentro da cabeça, as moléculas de ar, que se comprimem e se rarefazem para 
produzir as ondas acústicas, também não podem entrar na cabeça. Seja qual 
for a representação mental de um fonema, ela tem que dar conta de todas as 
realizações possíveis em sons deste mesmo fonema, seja quando você estiver 
rouco, resfriado, cansado, chorando, ou seja no contexto em que estiver. Por 
exemplo, o fonema /a/ na sílaba mais intensa se realiza mais aberto do que 
na sílaba átona. Olhe-se no espelho e produza a palavra “casa”. Observe que 
você baixa mais o queixo ao produzir o primeiro “a”, do que ao produzir o 
segundo, portanto, são sons diferentes, mas trata-se do mesmo fonema. Como 
os grafemas representam os fonemas e não os sons, utiliza-se a mesma letra “a”, 
para os dois casos.

A incompreensão da diferença entre fonema e som, como aludi acima, 
fez com que os pesquisadores sem formação linguística prestassem atenção aos 
sons, conforme a errônea definição de consciência fonológica dada por Ball e 
Blachman (1991, p. 49): “a habilidade para reconhecer que a palavra falada 
consiste de uma sequência de sons individuais” (trad. da autora).

Outras distorções decorrem de uma falta de clareza sobre a função do 
fonema, que é a de distinguir significados. Juell e Leavell (1988, ps. 571-
2) insistem em que o conhecimento metalinguístico seja a capacidade “para 
visualizar as palavras como entidades que podem existir independentemente 
de sua significação, como sequências de sons que podem ser manipulados de 
forma independente”, ao invés de assinalarem que a consciência fonológica 
necessária para o domínio dos sistemas alfabéticos consiste em captar que os 
fonemas se relacionam aos grafemas (uma ou duas letras), ambos com a função 
de distinguir significados.

O histórico sobre a necessidade de desenvolver a consciência fonológica 
na alfabetização é importante para rastrear como se difundiram algumas práticas 
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errôneas. Uma delas foi funesta, ou seja, a nomeação das letras, enfoque 
adotado por Juel, Griffith e Gough (1986, p. 244): a soletração, entendida como 
a habilidade de nomear as letras, é útil para a busca das entradas lexicais em 
dicionários e das informações em agendas ou listas telefônicas. Ensinar às 
crianças os nomes das letras, como uma ferramenta para que sintetizem em 
sílabas com o fito de as levarem ao reconhecimento das palavras, ao invés de 
orientá-las no sentido da descoberta dos princípios que governam um sistema 
alfabético particular, é tornar sua aprendizagem mais difícil, uma vez que o que 
está representado na palavra não é o nome da letra.

A ausência de uma noção coerente e consistente sobre o que seja o fonema 
comprometeu o suporte teórico de muitas das explicações dadas à consciência 
fonológica, baseada em dados de pesquisa. Alguns investigadores envolvidos 
na pesquisa sobre consciência fonológica ainda confundem sons com fonemas, 
conforme Smith assinalou em 1987 e até com letras, como se pode depreender 
da citação de Ball e Blachman (1991, p. 51):  “a ligação entre os sons da fala (os 
fonemas) e os signos escritos (as letras)”. Alguns autores demonstram a falta de 
um sentido coerente atribuído ao mesmo referente, como, por exemplo, a citação 
de Kirtley, Bryant, MacLean e Bradley (1989, p. 224): “mas seguidamente se 
deparam com tarefas nas quais têm que isolar um só fonema extremamente 
difícil” (trad. da autora) e na mesma página: “A evidência para uma estreita 
conexão entre a consciência que as crianças têm dos sons que constituem as 
palavras” (ib. p.224).  

Outra crítica deve ser feita à afirmação de que as crianças “naturalmente 
dividem as sílabas na consoante ou encontro consonantal do ataque e o resto 
da sílaba (a rima)”, pois isto iria realmente obscurecer o fato de que uma das 
tarefas mais difíceis enfrentadas pelas crianças ao tentarem aprender os sistemas 
alfabéticos é refazer a percepção natural da cadeia da fala como um contínuo, 
em virtude da transmissão paralela, conforme observa Cooper (1972).

Com efeito, antes de se alfabetizar, o indivíduo percebe a cadeia da 
fala como um contínuo: não há pausas entre as palavras, como os espaços em 
branco que as separam na escrita, nem contrastes entre os sons que constituem 
as sílabas.

Pense em pronunciar a palavra pi e, antes de dizê-la, olhe no espelho 
como ficou sua boca. Agora pense em pronunciar a palavra pó e, antes de dizê-
la, olhe como ficou sua boca.

Embora o fonema inicial seja o mesmo nas duas palavras, isto é, /p/ (que 
não pode ser realizado isoladamente), quando você pensou em pronunciá-lo 
na palavra pi, seus lábios fechados ficaram esticados horizontalmente (isto 
é, distensos), mas quando pensou em dizer pó, seus lábios fechados ficaram 
arredondados. Isso ocorreu porque o programa motor do cérebro envia os 
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comandos aos músculos do aparelho fonador por unidades silábicas: como a 
vogal [i] é distensa (tente pronunciá-la na frente do espelho), ao pensar em dizer 
a palavra pi, os lábios já se preparam, no fenômeno chamado de antecipação; 
mas a vogal que se escreve como “ó” é arredondada e, por isso, ao pensar em 
dizer pó, você arredonda os lábios.

Há outros traços das vogais que vão afetar a articulação do [p] e, portanto, 
as respectivas pistas acústicas. Por exemplo, em [i], o maxilar inferior vai para 
frente e puxa o dorso da língua de encontro ao palato duro: essa vogal é chamada 
de anterior ou menos posterior, fechada e alta (além de distensa), enquanto em 
“ó”, o maxilar abaixa e puxa o dorso da língua para trás. A vogal, então, é 
chamada de posterior, aberta e baixa (além de arredondada).

Quando você pede a um não alfabetizado para dizer quantos sons escuta 
em casa, ele responde que são dois e não consegue apagar a consoante inicial de 
uma sílaba. Verifique você mesmo, aplicando o teste abaixo numa criança e num 
adulto, não alfabetizados: observe que primeiro coloquei o teste de apagamento 
de uma vogal, também uma sílaba, para demonstrar que a pessoa não consegue 
realizar o teste de supressão da consoante não por não ter compreendido o 
comando, mas sim porque não consegue desmembrar a sílaba.

Teste de Supressão da Vogal
Comando: - Agora eu vou dizer uma palavra que eu inventei e você vai 

tirar um pedacinho, conforme eu vou explicar. Se eu disser aqui, /a´ki/, você 
diz qui, /ki/:

1. assu     11. acã  
2. atã     12. afó 
3. acó     13. alum 
4. apim     14. akô 
5. achê     15. apém 
6. afu     16. afô 
7. apom     17. adã          
8. achu     18. agô a 
9. apu     19. afum 
10. afi     20. apô  
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Teste de Supressão das Consoantes
Comando: - Você vai tirar o pedacinho da frente. 

Se eu disser far /faR/, você vai dizer ar /aR/. Vamos repetir?

1. fói     11. fão  
2. fuim     12. faim 
3. fur     13. fér  
4. fãe     14. fom 
5. féi     15. fôs  
6. fons     16. fõe  
7. fól     17. fau  
8. fois     18. fêr  
9. fens     19. fem 
10. fór     20. fus  

Os dados colhidos por Nepomuceno (1990) em sua pesquisa de 
doutorado confirmam a impossibilidade de desmembrar a consoante da vogal 
com a qual ela coarticula, se o indivíduo não for alfabetizado. Nepomuceno 
pesquisou 91 sujeitos pertencentes a três grupos: G1 com 21 analfabetos; G2 
com 45 semiletrados e G3 com 24 letrados. Todos viviam no estado de São 
Paulo e foram selecionados de uma população de 252 pessoas com a idade 
entre 15 a 50 anos. Foram descartadas pessoas com deficiências de audição ou 
fonoarticulatórias, bem como bilíngues, através da aplicação de uma bateria 
elaborada por Scliar-Cabral (1981). O Grupo 1 vivia no interior do estado de 
São Paulo, nunca havia frequentado a escola e não reconhecia uma letra sequer. 
O Grupo 2 era constituído por pessoas que não haviam frequentado mais do que 
quatro anos da escola primária e era capaz de emparelhar palavras ou sentenças 
curtas com figuras e o Grupo 3 eram empregados nas cidades de Tatuí e São 
Paulo com formação escolar, com exclusão do Ensino Superior em diante. 
Comentarei aqui apenas os resultados do teste de apagamento da consoante 
inicial, acima apresentado.

A hipótese de trabalho de Nepomuceno era a de que a dificuldade 
para desmembrar a consoante inicial da vogal com a qual coarticula se deve 
fundamentalmente à inexistência da consciência fonológica, a qual somente se 
desenvolve com o domínio do sistema alfabético.

Conforme já examinado o teste de apagamento da vogal inicial, também 
uma sílaba, como em “assu” foi aplicado para comprovar que os sujeitos 
entendiam o comando e não tinham dificuldades atencionais.

Embora a hipótese não tenha sido totalmente confirmada, pois um dos 
sujeitos analfabetos, uma senhora, conseguiu desenvolver uma estratégia que lhe 
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permitiu apagar a consoante inicial, não restaram dúvidas de que os analfabetos 
não conseguiram desmembrar a sílaba. O Grupo 2 de semiletrados também não 
conseguiu. Chegou-se à conclusão de que este grupo também não dominava os 
princípios do sistema alfabético, o que ficou demonstrado no teste de leitura em 
voz alta: sua leitura era totalmente disfluente, com muitas adivinhações.

Constatação idêntica também se verifica entre letrados de sistemas não 
alfabéticos como o mandarim, conforme a pesquisa de Read et al. (1986), uma 
vez que, somente nos sistemas alfabéticos os fonemas são representados por 
grafemas, fornecendo, pois, o instrumento para a sua manipulação consciente.

Aprofundarei, a seguir, alguns conceitos, para a reflexão sobre consciência 
fonológica.

Consciência fonológica
 A consciência fonológica insere-se na consciência metalinguística. Elas 
decorrem da capacidade de o ser humano poder se debruçar sobre um objeto, 
no caso, a língua, de forma consciente, utilizando uma linguagem. No que 
diz respeito à consciência fonológica, o objeto sobre o qual você se debruça 
conscientemente são os fonemas, e a linguagem utilizada é o alfabeto. 

Uma primeira distinção a fazer é entre conhecimento não consciente dos 
fonemas para o uso e o conhecimento consciente dos fonemas. Todo o falante-
ouvinte, alfabetizado ou não, tem conhecimento não consciente dos fonemas 
e os utiliza com propriedade: quando escuta ou quando fala, sabe a diferença 
entre /´bala/ e /´mala/. Já o conhecimento consciente dos fonemas se desenvolve 
com a aprendizagem do sistema alfabético da respectiva língua.

O que é um fonema?
Muitos confundem fonema com som, conforme já apontei. No entanto, 

a definição clássica de fonema, estabelecida pelo linguista R. Jakobson, é: o 
fonema é um feixe de traços distintivos. O fonema tem uma função distintiva, 
isto é, serve para distinguir um significado básico de outro, como no já citado 
exemplo de /´bala/ e /´mala/. Veja bem, o fonema não tem significado: serve 
para distinguir significados. Quer dizer que /b/, /m/ não significam nada, mas 
trocando um pelo outro no contexto /´_ala/, o significado se altera. Disse-se que 
é um feixe de traços distintivos, porque a distinção é apenas entre alguns traços. 
Por exemplo, /b/, /m/ compartilham vários traços, pois ambos são consoantes 
sonoras, labiais e oclusivas quanto ao modo de articulação, mas se diferenciam 
entre si quanto à caixa de ressonância, pois /b/ é oral e momentâneo e /m/ é 
nasal e contínuo.
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Por que o fonema não é som? O fonema é um feixe de traços invariantes, 
de natureza abstrata, que são reconhecidos por sua função de distinguir 
significados, permitindo que as pessoas se comuniquem através da língua verbal 
oral. Não importa como as pessoas pronunciem o terceiro segmento que aparece 
na palavra carta, pois o som que o carioca produz só tem de parecido com o que 
um gaúcho de Bagé diz no fato de ambos serem consoantes, e só! Mas o fonema 
é o mesmo!

Quando o bebê nasce, os neurônios das áreas primárias são sensíveis para 
discriminar as diferenças categoriais entre quaisquer sons de qualquer língua, 
mas obviamente, não se trata de fonemas, por uma simples razão: o fonema 
serve para distinguir significados. Ora, ao nascer, o bebê ainda não está com 
as conexões neurais estabelecidas com as áreas que processam as significações 
básicas, nem tão pouco teve experiência suficiente com a variedade linguística 
que está adquirindo para reorganizar as pautas acústicas pertinentes a tal 
variedade. São precisos alguns meses para que se estabeleçam conexões entre 
as várias áreas do sistema nervoso central, pois “certas áreas associativas 
específicas e não específicas do córtex, bem como as conexões axônicas que 
as ligam”, jogam um papel principal nos aspectos semânticos da linguagem 
receptiva e produtiva, em particular, o lóbulo parietal inferior (LECOURS, 
1983, p.184). Conforme se pode depreender, o fato de o infante ser capaz de, 
após condicionamento, dar respostas diferenciadas a estímulos categoriais, 
no chamado paradigma HAS, High-amplitude sucking, ou Sucção de alta 
amplitude (EIMAS et al. 1971), ou de ser capaz de emitir uma gama bastante 
rica de sons (inarticulados), não significa, no primeiro caso, que ele já esteja 
demonstrando qualquer tipo de consciência fonêmica, ou, no segundo, que ele 
já esteja produzindo gestos fonoarticulatórios de uma língua dada.

Decorrem destas evidências muitas implicações para o desenvolvimento 
da consciência fonológica, o que pode ajudar o alfabetizando a vencer a 
dificuldade em segmentar a sílaba, dentre as quais se destacam:
	tal desenvolvimento depende do domínio gradativo do sistema alfabético, 

pois, para desenvolver a consciência fonológica, o indivíduo necessita de 
uma linguagem e essa linguagem é o sistema alfabético; 

	não se deve confundir consciência fonológica com habilidades para 
discriminar diferenças entre sons, pois o fonema é uma entidade que tem a 
função de distinguir as significações básicas.

Esclarecimentos sobre os métodos fônicos

Os métodos fônicos podem ser silábicos ou fonológicos, mas ainda 
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persistem muitas confusões sobre suas bases teóricas e sobre suas aplicações. 
Deter-me-ei em algumas delas, para que não pairem dúvidas que fortaleçam os 
argumentos dos defensores dos métodos globais.

A primeira confusão decorre do falso argumento de que os métodos 
fônicos não se preocupam com a principal finalidade da alfabetização que é 
compreender os textos.

Ora, da exposição anterior, deve ter ficado bastante claro para o leitor que 
o verdadeiro método fônico tem por escopo a automatização do reconhecimento 
dos traços que diferenciam as letras entre si, para se chegar ao grafema, cuja 
função não é outra senão distinguir uma palavra de outra, justamente porque 
substituir um grafema por outro altera o significado. Viu-se, também, que é 
necessário dominar tais conhecimentos, não como uma finalidade em si mesma, 
mas sim porque, sem este domínio, não é possível a leitura fluente, condição 
para se chegar à compreensão textual, em virtude dos limites temporais da 
memória de trabalho.

O falso argumento de que os autores dos métodos fônicos não se preocupam 
com a compreensão é exemplificado caricatamente com exercícios mecânicos 
de discriminação das diferenças entre sons, supostamente, instrumento para 
desenvolver a consciência fonológica e/ou com as chamadas cartilhas matracas 
para alfabetizar.

No primeiro caso, cabe esclarecer que exercícios para discriminar 
diferenças entre sons isolados não têm nada a ver com desenvolvimento da 
consciência fonológica e se alguém os aplica sob esta alegação está muito 
equivocado.

Logo, o bebê já discrimina a diferença entre sons. O que ele ainda não tem 
é conhecimento para o uso dos fonemas e, muito menos, consciência fonológica: 
o conhecimento para o uso se estabelece à medida que a criança adquire a sua 
variedade sociolinguística e o uso de uma classe de sons (o fonema) ou de outra 
acarreta mudança de significado. Já a consciência fonológica, a capacidade 
metalinguística para refletir sobre as unidades que têm a função de distinguir 
significados, pressupõe o desmembramento da sílaba em seus componentes, 
o que acontece lado a lado com a aprendizagem dos princípios do sistema 
alfabético de uma dada língua.

Como se pode depreender, não existe a mínima possíbilidade de operar 
com o método fônico, sequer de pensar em alfabetizar, trabalhando só com sons 
isolados, porque o fundamento está em estabelecer a relação entre grafemas e 
fonemas, unidades que têm a função de distinguir significados e estes só existem 
no seio de palavras.
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Considerações finais

Neste artigo me propus aprofundar o conceito de consciência fonológica, 
dada a sua grande importância no processo da alfabetização. 

Iniciei o artigo historiando o contexto histórico onde o conceito teve origem 
e expliquei algumas distorções decorrentes do fato de muitos pesquisadores 
carecerem de formação linguística. Entre elas, assinalei a confusão entre 
som e fonema, a orientação errônea de aplicar exercícios de soletração para o 
desenvolvimento da consciência fonológica, bem como difundir a ideia de que 
a criança consegue facilmente distinguir a consoante inicial (ataque) da vogal 
com a qual coarticula. Aprofundei, a seguir, as noções de consciência fonológica 
e de fonema e encerrei o artigo com comentários sobre o que é o método fônico.
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3
Formação online para 
professores
Ângela Maria Vieira Pinheiro

Resumo: Apresentaremos um programa de formação online para professores 
sobre o que é dislexia, como identificar essa condição e como ensinar crianças 
disléxicas. Esse recurso é implementado no site dislexiabrasil e objetiva: (1) 
disponibilizar material pedagógico de qualidade, sem custo e de fácil acesso 
para todos que estejam empenhados no processo de alfabetizar e em prevenir 
o fracasso escolar de crianças com desenvolvimento típico e atípico; (2) 
informar e capacitar pais e educadores sobre a prevenção das dificuldades de 
leitura; (3) reeducar crianças com dificuldades gerais e específicas de leitura e, 
ao mesmo tempo, oferecer apoio e orientação a seus professores e familiares 
para que essas crianças possam desenvolver seus talentos e se integrarem na 
escola e na sociedade, e (4) encaminhar a criança a especialistas, toda vez que 
houver suspeitas de transtorno na aprendizagem da leitura, para o competente 
diagnóstico. 

Palavras-chave: Dislexia. Formação de professores. Leitura.
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Histórico 

Em fevereiro de 2010 a Dyslexia International (DI) (uma organização sem 
fins lucrativos registrada na Bélgica em 2000) promoveu em Paris, com o apoio 
da UNESCO, o World Dyslexia Forum. Nesse evento, cujo tema central foi “A 
melhor prática no ensino da leitura e da escrita”, foi lançado a versão inglesa de 
um curso de aprendizagem online para professores, originalmente desenvolvida 
em Francês, em 2008. Ambas as versões, a inglesa e a francesa, são de autoria de 
Vincent Goetry em colaboração com especialistas na área de leitura, consultores 
da Dyslexia International (GOETRY & Dyslexia International, 2008, 2010). A 
versão inglesa deste curso – “Basics for teachers – Dyslexia: Identification and 
What to do” – foi traduzida e adaptada para o português brasileiro em 2012 por 
Pinheiro e Scliar-Cabral em parceria com Goetry e Dyslexia International. No 
nosso idioma passou a se chamar “Aprendizagem online: conhecimentos básicos 
para professores – dislexia: como identificar e o que fazer”, ou simplesmente, 
Dislexia Online-Versão brasileira – Dislexia ONL-VB. Assim como os cursos 
precedentes, que receberam o nome genérico de Curso ONL, encontra-
se hospedada no e-Campus, inaugurado pela DI em 2012, cujo endereço é
www.dyslexia-international.org. A versão brasileira pode ainda ser acessada no 
site dislexiabrasil.com.br.

Esse recurso de ensino/aprendizagem continuada e à distância encontra-
se, no momento, em diferentes estágios de tradução e adaptação em muitos 
outros idiomas. 

É indicado para professoras de Ensino Fundamental, em exercício de suas 
funções ou ainda em formação, que desejem desenvolver uma compreensão 
básica sobre a dislexia na sala de aula. Foi criado para levar esses profissionais 
a se tornarem conscientes de que os alunos apresentam diferenças em suas 
habilidades de aprendizagem e que podem responder de forma apropriada a 
essas diferenças em um contexto de aula inclusiva. 

O relato que se segue é uma síntese das partes relevantes do Curso ONL 
ou, mais especificamente, Dislexia ONL-BV. Para referências específicas, 
sugere-se consulta ao e-campus da DI ou ao site brasileiro. 

O que é dislexia
É uma condição que pode ocorrer durante o desenvolvimento ou que 

pode ser adquirida, daí os termos dislexia do desenvolvimento e dislexia 
adquirida. Enquanto no primeiro tipo a aprendizagem da leitura e da escrita é 
afetada devido a fatores inatos, no segundo essas habilidades, uma vez em bom 
funcionamento, são perdidas como resultado de uma lesão ou de uma doença 
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que acomete o cérebro. 
O curso Dislexia ONL-VB tem como foco a Dislexia do Desenvolvimento 

(referida simplesmente como “Dislexia”) que, segundo especialistas e 
consultores da DI, é uma condição neurobiológica vitalícia, frequentemente 
de origem genética. É caracterizada por um lento e impreciso reconhecimento 
de palavras e por dificuldades de soletração e de escrita, causados na maioria 
das crianças por um déficit fonológico central (ex., dificuldade ao construir 
representações de unidades de fala – em particular dos fonemas). Esta limitação 
impede a organização do sistema que converte grafemas em fonemas para leitura 
(processo de decodificação) e fonemas em grafemas para escrita (processo de 
codificação) e do sistema de acesso direto para a pronúncia da palavra impressa. 

Comumente, capacidades tais como a de concentração, de memória de 
trabalho, de organização e de sequenciamento (do alfabeto, de dias da semana e 
de meses, por exemplo) se encontram também prejudicadas nos disléxicos. No 
entanto, essas crianças com frequência mostram talentos em outros domínios, 
particularmente, são criativas e se saem bem em geometria, jogos e em 
computação.

As dificuldades de leitura, soletração e de escrita dos disléxicos podem 
se manifestar em diferentes e variados graus em diferentes crianças e muitas 
vezes são encontradas associadas a outras dificuldades de aprendizagem, o que 
justifica o termo “constelações–dis”. 
Dependendo da definição de dislexia utilizada, sua prevalência gira em torno 
de 5% a 15% da população. No Brasil, segundo Gutierrez e Tomasi (2001), 
12,5% das crianças da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, são disléxicas. 
Se essa população não receber apoio e ensino adequado, pode se tornar 
muito desencorajada, perder sua autoestima, o que, com frequência, induz à 
evasão escolar, ao desemprego, à marginalização e ao desenvolvimento de 
comportamento antissocial. 

O ensino para crianças disléxicas é feito por meio de intervenções 
explicitas e intensivas em leitura e soletração, que difere de acordo com o tipo 
de dislexia. Infelizmente as professoras ainda não estão sendo sistematicamente 
treinadas para entender a dislexia e para saber como adaptar o seu ensino às 
necessidades dessas crianças.

No entanto, essa barreira pode ser superada, já que a Ciência da Leitura 
tem demonstrado que é possível ensinar a quase todos os tipos de crianças a 
aplicar o princípio alfabético – o conhecimento de que as letras que formam as 
palavras escritas representam os sons da fala – para decodificar novas palavras. 
É possível também acelerar consideravelmente a acurácia da leitura de textos e 
a compreensão de leitura de crianças com severas inabilidades de leitura. 

O curso Dislexia ONL-VB torna-se nesse contexto uma opção. Além 
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de oferecer aos professores uma formação de qualidade, está disponível a 
todos esses profissionais, assim com a pais e interessados, por ser inteiramente 
gratuito. Porém, como enfatizado pela DI, esse curso, por beneficiar a todas as 
crianças, deve ser implementado nos sistemas educacionais a nível nacional, 
sendo o centro das políticas educacionais, no que se refere à educação básica. 
De fato, a versão francesa do curso já está sendo adotada e sistematicamente 
usada na Bélgica pelas autoridades educacionais responsáveis por programas 
nacionais de treinamento de professoras. 

A estrutura do Curso ONL
As três versões do Curso ONL (a francesa, a inglesa e a brasileira), que 

são equivalentes, diferindo apenas em aspectos particulares de cada língua e 
no layout (a versão brasileira apresenta um layout distinto das outras duas) 
são dividas em três seções chamadas respectivamente, Dislexia, Identificação 
e O Que Fazer.  Cada uma dessas seções apresenta um rico suporte teórico, 
com referências a autores e especialistas nacionais e internacionais nos estudos 
da dislexia. Além disso, há recursos interativos, como ilustrações, animações, 
depoimentos de professores, vídeos sobre diferentes aspectos tratados no site, 
incluindo relatos de pessoas com dislexia e demonstração de formas de ensino. 
A seguir, descrevemos brevemente cada seção. 

A primeira (Dislexia) define o que é Dislexia, considerando as suas causas 
e consequências nos níveis pessoal, social e acadêmico. Também descreve o 
desenvolvimento da leitura e explica o porquê é tão difícil, para as pessoas que 
sofrem de dislexia, aprender a linguagem escrita.

 A segunda (Identificação) apresenta um conjunto de testes informais para 
serem utilizados pelos professores para identificarem os pontos fortes e fracos 
de seus alunos, de forma que possam adaptar o seu ensino às necessidades 
individuais e a levantar suspeitas de dislexia. Quando isso acontece, são 
instruídos entrar em contato com os pais da criança para que eles a encaminhem 
a uma avaliação feita por um especialista. 

Já a terceira (O Que Fazer) enfoca em como incluir a criança com dislexia 
na escola regular e nos procedimentos e técnicas para assegurar as necessidades 
de aprendizagem dessas crianças, em particular a aprendizagem das habilidades 
de leitura e de escrita. Nessa parte do curso, são apresentados os princípios e 
métodos do ensino multissensorial. A proposta é que as modalidades visual, 
auditiva, oral-cinestésica, manual-cinestésica sejam exploradas no ensino da 
leitura e da escrita. Por os procedimentos recomentados nesta seção trazerem 
benefícios não só para as crianças com dificuldade, mas para todas as outras, 
podem ser facilmente incrementadas em qualquer sala de aula. 

A duração do curso varia de 25 a 40 horas, dependendo do nível de 
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aprofundamento que o participante optar, já que para muitos assuntos lhe 
são dados links para maior detalhamento das informações. Os professores 
são encorajados a trabalhar em pares. Os estudos pilotos conduzidos nas 
versões francesa e inglesa mostraram que essa modalidade de aprendizagem 
compartilhada, induziu um melhor aproveitamento do que aquela obtida pelos 
professores que fizeram o curso de forma individual. 

Ao longo dessas três seções, o participante realiza 26 atividades sobre 
os conteúdos trabalhados, assiste a vários vídeos, além de ser apresentado com 
relatos de pessoas com dislexia e com o daquelas envolvidas, tais como pais 
de disléxicos e profissionais que lhes dão suporte. Ao final de cada seção, deve 
responder a um teste para medir a sua aprendizagem. Ao término do curso, é 
convidado a avaliá-lo por meio de um questionário final em que deve emitir 
julgamentos por meio de uma escala likert quanto ao conteúdo, atividades, 
vídeos e informações complementares. 
 A expectativa é que com esse treinamento as professoras sejam capazes 
de compreender o que é a dislexia, como identificá-la, como ensinar a leitura, 
soletração e escrita para crianças com ou sem dislexia, ajudando aquelas com 
dislexia a lidar com suas dificuldades específicas em concentração, memória 
e organização. Além disso, é esperado que entendam que todas as crianças 
aprendem de forma diferente, que a dislexia tem um impacto duradouro e 
negativo na criança, que a identificação e a intervenção precoces são importantes 
e que os portadores de dislexia têm qualidades que deveriam ser exploradas, 
reconhecidas e valorizadas por todos.

No que se refere ao teste da versão brasileira do Curso ONL, um primeiro 
estudo está sendo realizado em um projeto de mestrado (CORRÊA & PINHEIRO, 
2011). Esse projeto, com previsão de término em dezembro de 2013, consiste 
de um estudo piloto, em que a clareza, acessibilidade, nível de dificuldade e 
quantidade de informação do curso Dislexia ONL-VB estão sendo testados em 
uma amostra de professores em Belo Horizonte. Os resultados desse estudo 
serão comparados com os obtidos em pesquisa equivalente conduzida na versão 
inglesa que deu origem à brasileira e tomados como referência para a realização 
das modificações necessárias, conforme as sugestões dos professores.
Após os aperfeiçoamentos necessários, a versão final do curso será divulgada.  
Antes disso, um grupo de profissionais será treinado para agir como tutores. Os 
membros dessa equipe serão os interlocutores entre a coordenação do projeto 
e a rede pública de educação básica para a formação e acompanhamento de 
professores. Conforme recomendação da Dyslexia International caberá às 
Secretarias de Educação Estaduais e Municipais (contatos ainda a serem 
estabelecidos), de cada estado que adotar tal formação, o controle das inscrições 
dos professores e, possivelmente, a emissão de certificação por participação. 
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Esperamos assim, em breve, oferecer às autoridades educacionais 
brasileiras uma solução eficiente e de baixo custo, que se bem aplicada e 
difundida, certamente irá contribuir para reduzir os índices de fracasso escolar, 
elevar os níveis de letramento e reduzir a evasão escolar. Esse instrumento 
poderá também ser útil para pais e para os próprios disléxicos entenderem 
melhor a sua condição.
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4
50 anos de alfabetização 
na FAED: caminhos e 
perspectivas
Dalva Maria Alves Godoy & Lourival José Martins Filho

 Fazer uma retrospectiva, ainda que breve, sobre a alfabetização ao 
longo desses últimos 50 anos (1963-2013), significa falar da pedagogia da 
alfabetização. Quando a Faculdade de Educação, a FAED/UDESC, iniciava 
suas atividades, em maio de 1963, o núcleo das discussões se localizava na 
eficácia dos métodos de alfabetização: qual o melhor caminho para alfabetizar? 
Em abril daquele mesmo ano, Paulo Freire dava início ao experimento de 
Angicos ao alfabetizar, em 40 aulas, 300 agricultores no sertão do Rio Grande 
do Norte. Cada um desses acontecimentos localiza no tempo o resultado do 
processo de alfabetização como atividade que possibilita ao sujeito acessar a 
linguagem escrita e desenvolver cidadania. 

 Com relação à discussão sobre qual método alcançaria maior 
efetividade, duas fortes modelagens se apresentavam: o método sintético e o 
método analítico. O primeiro consistia em iniciar o processo de alfabetização a 
partir de unidades menores que eram paulatinamente sintetizadas em unidades 
maiores. As unidades menores podiam ser o fonema, a letra ou a sílaba, e o 
resultado podia ser a palavra, a frase ou o texto, como representativas das 
unidades maiores. Estão representados aqui os métodos alfabético, fônico e 
silábico. O método analítico defendia sobretudo o ensino da compreensão, uma 
vez que a grande crítica aos métodos sintéticos era seu caráter mecanicista, 
repetitivo e sem sentido. Para tanto, os métodos analíticos partiam de unidades 
maiores para então segmentá-las em unidades menores. As unidades maiores 
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podiam ser as palavras, as frases ou o texto que eram analisadas em unidades 
menores como a sílaba, a palavra ou a frase. Os métodos de palavração, de 
setenciação e o global de contos e historietas são aqui agrupados. O método 
misto, posteriormente, mesclava esses dois caminhos, o sintético e o analítico, 
ora indo das partes para o todo, ora indo do todo para as partes. Recomendo 
ao leitor que queira se aprofundar sobre a questão consultar o texto de Frade 
(2007).

 Subjacente à ideia de método de alfabetização encontrava-se a 
proposição de que o processo de aprendizagem é homogêneo, ou seja, de que 
todo aprendiz percorre um mesmo caminho, ou de que, ao seguir um método, 
o processo resultará eficaz. Vamos guardar essas ideias para mais adiante 
retomá-las. Por outro lado, naquela época, a indicação ou recomendação de um 
determinado método aparecia atrelada a tendências teórico-metodológicas e a 
interesses políticos, econômicos e culturais com respeito à impressão, venda 
e distribuição das cartilhas que continham os métodos a serem seguidos pelo 
professor (FRADE, 2011). Vale ressaltar que na atualidade esses interesses 
também estão presentes. 

 Em 1963, a abordagem de alfabetização desenvolvida com 300 
agricultores veio a se constituir como o “Método Paulo Freire”. A partir de uma 
palavra geradora, que fazia parte do vocabulário dos aprendizes, de discussões 
e contextualizações da importância e função da escrita no universo daqueles 
trabalhadores, Paulo Freire logrou alfabetizá-los em 40 horas. No discurso de 
encerramento do curso de alfabetização de adultos, Paulo Freire menciona o 
caminho que utilizou para alfabetizá-los:

“(...) a palavra belota aparece sozinha, depois se 
decompõe a palavra belota nos seus fonemas básicos, 
se passa então a falar nas famílias fonêmicas, surgem 
então as famílias ba, be, bi, bo, bu (...). Com isto se 
vai levar o homem a uma descoberta (...) Então eles 
descobrem, que é juntando um fonema deste com 
outro fonema que eles vão criando vocábulos dentro 
de sua língua.” 

 Note-se que são introduzidas por Paulo Freire a contextualização e a 
função da escrita como mediadoras do processo de alfabetização, bem como a 
apresentação de situações desafiadoras para que o aprendiz se desenvolva em sua 
aprendizagem. Observa-se também que o “Método Paulo Freire” utiliza, como 
técnica para alfabetizar, o conhecimento de sílabas e fonemas que ao serem 
sintetizados formam palavras da língua. Paulo Freire nesse discurso conta-nos 
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também que os agricultores ao fazerem esse exercício de sintetizar pequenos 
segmentos, formavam, por vezes, palavras sem existência funcional, às quais 
chamavam de “palavras mortas” e quando formavam palavras-conceito, que 
existiam, chamavam-nas de “palavras de pensamento” (FREIRE, 1963).  
 Vemos aqui a grandeza e a sensibilidade de Paulo Freire ao amalgamar 
pensamento e linguagem, signo e consciência, de forma absurdamente prática, 
ainda que não estivesse em discussão as teorias Vigotskynianas ou Bakhtinianas.  
Ressalto ainda que Paulo Freire antecede o que, anos mais tarde, seria 
preconizado, no Brasil, pelo conceito de “letramento”, ou seja, a importância 
do uso da escrita como alavanca para o processo de alfabetização. Sem dúvida, 
cabem a ele esses tributos. Essa discussão poderia nos levar a outras abordagens, 
que não é o foco da presente apresentação, mas que nos povoa a lembrança.
 Nos anos 80, Emília Ferreiro e Ana Teberosky apresentam os resultados 
de suas pesquisas na obra “Psicogênese da língua escrita”, publicada no Brasil 
em 1985, e provocam uma revolução conceitual ao colocar o sujeito aprendiz 
no centro do processo de aquisição da língua escrita. O que até então dependia 
de ensino, passa a ser construído e trilhado por cada criança de forma particular. 
Observa-se uma mudança radical entre a proposição dos métodos, que entendiam 
a aprendizagem de forma homogênea e, agora, pela abordagem em que o 
processo individual é determinante. Para o construtivismo, termo empregado 
para designar a teoria defendida por Ferreiro e Teberosky, a criança constrói 
seu conhecimento a partir da formulação de hipóteses sobre o funcionamento 
do sistema de escrita e progride nesse aprendizado a partir de confrontos com a 
realidade fornecida por seus pares e pelo mundo a seu redor. 
 O construtivismo passou a representar, assim, a nova fórmula para 
combater o tradicional e o antigo, representantes do fracasso na alfabetização 
e, como sempre, sendo ‘o novo’, passou a representar a solução para todos 
os malefícios. Como afirma Mortatti (2000), ao colocar o sujeito cognoscente 
no centro do processo de aprendizagem, o construtivismo, que não defendia 
um novo método, mas se constituía em uma teoria, passou a contribuir para 
a desmetodização do processo de alfabetização e com isso a utilização das 
cartilhas passou a ser questionada. 

Dessa forma, o uso de métodos e/ou cartilhas passou a ser exorcizado 
das práticas pedagógicas e o professor esteve suspenso do uso de ‘caminhos’ 
para ensinar a ler e a escrever, sendo acusado como ‘professor tradicional’ 
quando fazia uso dessas práticas. 

Como afirma Magda Soares (2003, pág.17), antes o professor tinha um 
método e carecia de uma teoria. Posteriormente passou a ter uma teoria, mas 
não um método, o que passa a ser inconcebível, uma vez que “Educação é, por 
definição, um processo dirigido a objetivos” e para se chegar a um objetivo será 
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preciso saber qual o melhor caminho.  
Em finais dos anos 80, e de forma mais significativa durante a década 

de 90, surge o conceito de letramento, cunhado por Leda Tfouni em sua obra 
“Adultos não alfabetizados – o avesso do avesso”, de 1988. Letramento e 
alfabetização passam a ser dois conceitos distintos, o primeiro se referindo à 
aquisição da leitura e da escrita e o segundo relacionado à prática social desse 
sistema de escrita em uma sociedade. Com relação ao domínio pedagógico do 
processo de ensinar a ler e a escrever, passa-se a defender de forma incisiva 
a necessidade de “alfabetizar letrando” e a escola é então caracterizada como 
importante agência de letramento (KLEIMAN, 1995). 

Os documentos oficiais, dentre os quais, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais em Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, pág. 35), passam a incorporar 
todas essas novas discussões: “O estabelecimento de eixos organizadores dos 
conteúdos de Língua Portuguesa no ensino fundamental parte do pressuposto 
que a língua se realiza no uso, nas práticas sociais”.

E mais uma vez, ‘o novo’ passou a designar o remédio para o fracasso 
escolar e com isso, aliada à perspectiva construtivista, que muitos passaram a 
compreender, de modo equivocado, como um ‘método’, o professor abandonou 
sua tarefa essencial que é ensinar e passou a entender-se como alguém que 
está ali para apenas promover situações de aprendizagem. Nessa perspectiva, 
como afirma Cagliari (1998, pág. 68), “tudo o que o aluno faz é valorizado 
– mesmo que se constate que ele começa a andar em círculos” e o professor 
permanece “na esperança de que, um dia, ele (o aluno) descubra a solução de 
seu problema”. 

Mais recentemente, Magda Soares (2003) defendeu a reinvenção da 
alfabetização ao afirmar que uma criança não vai aprender a ler e a escrever 
apenas através do convívio com textos. Para ela o acesso do sujeito ao mundo 
da escrita é alcançado através de duas vias: pelo aprendizado da técnica, o 
que equivaleria ao processo de alfabetização e pelo desenvolvimento das 
habilidades de uso dessa técnica, o letramento, sem serem, essas duas vias, 
excludentes ou uma anteceder a outra - os dois processos são indissociáveis.  
Com isso, retoma a ideia de que a técnica, os fundamentos para que o sujeito 
adquira os conhecimentos a respeito do sistema de escrita, seja ensinada de 
forma sistemática.

Em vista dessas discussões, compreendo que o letramento pode ser 
entendido como um processo contínuo de aproximação, convívio e utilização 
da língua escrita e a alfabetização, um ponto nesse processo. A alfabetização é a 
apropriação do sistema de escrita, do código, de seu funcionamento e leis, que 
pode se dar em conjunto com o processo de letramento, pode ser posterior ao 
início do processo de letramento, como pode também deflagrar o processo de 
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letramento. Quantos de nós, sujeitos altamente letrados hoje, chegamos à escola, 
aos sete anos, sem ter prestado atenção a sequer à letra “A” ou “B”? Esse fato 
não nos impediu de nos apropriarmos e fazermos uso da língua escrita em nosso 
cotidiano. Outros tempos, outra sociedade, sem dúvida mais tecnologizada, 
em que a escrita está mais presente e imbricada no nosso cotidiano, portanto, 
poderia ser mais fácil ensinar a ler e a escrever! Volto aqui ao mestre Paulo 
Freire: a palavra geradora, o contexto e a função da escrita como mediadoras do 
processo de alfabetização. 

Ensinar alguém a ler e a escrever significa ensinar-lhe uma linguagem, 
a linguagem escrita, que é distinta da linguagem oral, ainda que seja construída, 
tendo como base a linguagem oral.  Linguagem: forma de se comunicar, melhor 
dizendo, de se expressar, de interagir consigo mesmo, com os outros e com o 
mundo. Portanto o uso da linguagem é sua razão de ser. 

A linguagem oral é adquirida no curso do desenvolvimento infantil 
e da interação com a comunidade linguística: quando a criança desenvolve a 
linguagem oral ela a utiliza de forma espontânea, apropriada e com propriedade. 
No entanto, com a linguagem escrita é diferente, não basta conviver com o 
ambiente letrado, exatamente porque a língua escrita se baseia em um código de 
equivalências de valores entre grafemas e fonemas, no caso da escrita alfabética, 
que não se desvela a partir do convívio ou da observação espontânea. Assim, 
ensinar a linguagem escrita é antes de tudo, mas não somente, ensinar esse 
código, as correspondências grafema-fonema e fonema-grafema, ensinar os 
processos que se tornarão automáticos no leitor/escritor hábil. A alfabetização é 
portanto, a meu ver, apenas a largada, Mas justamente porque a linguagem escrita 
é uma outra linguagem, é preciso ensinar seus meandros, seu comportamento 
em situações distintas, em portadores diferentes de texto, é preciso aproximar a 
prática discursiva à situação e ao contexto, às estruturas e ao modo de escrever. 
O alvo do ensino da linguagem escrita é o exercício da cidadania e a realização 
pessoal, o que conflui para que o sujeito interaja consigo mesmo, com os outros 
e com o mundo, no caso agora, utilizando-se de mais uma modalidade de 
linguagem, a escrita.

Tomando hoje os resultados dos estudos linguísticos, da Ciência da 
Leitura e da Neurociência, o que sabemos sobre ensinar a ler e a escrever? 
O conjunto desses estudos tem aportado evidências significativas com relação 
ao processo de aprendizagem da linguagem escrita. Sabemos, por exemplo, 
que a formação de um bom leitor/escritor começa desde o berço, dado que 
a base para se aprender a ler e a escrever é ter um bom desenvolvimento e 
conhecimento linguístico. Isto inclui: vocabulário, uso de formas variáveis para 
se expressar, atenção aos sons da fala e às suas propriedades e semelhanças e 
distinção e uso dos fonemas de sua língua materna de forma adequada à idade 
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do desenvolvimento do sistema fonológico. Para alcançar, no futuro, uma boa 
compreensão de leitura conta muito a capacidade linguística, o contato com 
livros e materiais escritos e as habilidades relacionadas à compreensão da 
linguagem, tais como a capacidade de fazer inferência e o conhecimento de 
mundo. Uma vez que a linguagem escrita se desenvolve sobre os conhecimentos 
da linguagem oral, uma criança que tenha bom repertório de palavras e frases, 
que fale adequadamente todos os fonemas da língua com a qual convive, que 
tenha boa compreensão da linguagem oral e faça uso de forma apropriada dessa 
linguagem, terá a base ideal para o processo de alfabetização. 

Outro fato que sabemos é que a leitura precede a escrita: é mais fácil 
ler do que escrever. Além disso, sabe-se hoje que as características de cada 
ortografia imprimem ritmos diferentes à aprendizagem. Dependendo do tipo de 
ortografia, se mais transparente ou mais opaca, o caminho pode ser mais rápido 
ou mais lento para adquirir domínio efetivo dos processos de leitura e de escrita 
(SEYMOUR et al., 2003). Assim, por exemplo, é muito mais fácil às crianças 
portuguesas aprenderem a ler e a escrever do que às crianças inglesas. Destaca-
se que o português do Brasil, embora não conste da pesquisa mencionada 
anteriormente, é, comparativamente ao português europeu, mais transparente, 
mais fácil. Portanto, carece de fundamento quem divulga que “o português” é 
uma língua muito difícil, como assinala Possenti (1996). 

Essas diferenças entre as ortografias alfabéticas quanto ao ritmo de 
aprendizagem têm motivado discussões em torno de qual seria o caminho mais 
adequado para se alfabetizar o falante nativo de uma língua, pois dependendo 
do tipo de ortografia a ser ensinada, um determinado método pode ser mais 
vantajoso do que outro para que se alcancem mais facilmente os objetivos de 
aprendizagem. Essas discussões têm sido bastante profícuas e outros elementos, 
tais como a influência da estrutura fonológica de cada língua, têm sido 
pesquisados. Convido o leitor que tiver maior interesse no assunto a consultar 
o trabalho de Godoy (2005) que compara o desempenho de crianças brasileiras 
em processo de alfabetização em dois diferentes métodos de ensino: o fônico e 
o não-fônico. 

O corpo de resultados das pesquisas atuais tem demonstrado que 
compreender o princípio alfabético, reconhecer e traçar as letras do alfabeto, 
prestar atenção à cadeia da fala e ser capaz de segmentá-la em unidades muito 
pequenas (os fonemas) e conhecer as correspondências entre grafemas e 
fonemas são os fundamentos para se aprender a ler e a escrever. A habilidade 
de consciência fonêmica, ou seja, de identificar e manipular os fonemas da 
língua é um fator crítico para a aprendizagem alfabética e a principal causa das 
dificuldades de leitura. Além disso, grande importância tem sido colocada no 
ensino explícito das correspondências entre grafemas e fonemas. 
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Com isso, torna-se indispensável ampliar os conhecimentos linguísticos 
do professor alfabetizador e sua compreensão sobre os processos cognitivos 
envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita, bem como sobre as 
capacidades que sustentam esse processo. Coloca-se assim em evidência a 
tarefa essencial do professor: aquele que ensina. 

Apesar de soar retórica, cabe aqui uma pergunta: a quem o professor 
ensina? A quem se dirige o processo inicial da alfabetização? Eis outro aspecto a 
ser levado em consideração nesse processo: a infância. Por outro lado, também, 
há necessidade de mudança, sobretudo, na pessoa do discurso. Desse modo, 
toma-se o acento à mesa e incorpora-se o “dizer” da ciência como nosso.    

Daí, porque essa comemoração dos 50 anos de FAED/UDESC 
nos levar a pensar  sobre infância e alfabetização, considerando que as 
infâncias compreendidas como construção social e como categoria do tipo 
geracional, devem ser reconhecidas em suas heterogeneidades, idiossincrasias, 
subjetividades e particularidades, considerando fatores como classe social, 
etnia, gênero, religião e espaço geográfico, como determinantes da constituição 
dessas diferentes infâncias. Assim, as infâncias são preenchidas e esvaziadas 
pelas crianças, sujeitos plurais, que concebidos como atores sociais ativos são 
também produtores de culturas. Pensar a alfabetização exige uma compreensão 
de infância alargada.

 Sendo assim, ao anunciarmos nossa concepção de infâncias e 
crianças, queremos esclarecer  a importância da vivência das múltiplas 
linguagens, sem separar a cabeça do corpo, na formação dessa criança como 
leitor e escritor. Queremos situar nessa reflexão, o compromisso educacional de 
todos os professores que serão ou já são, em uma ética de responsabilidade com 
a alteridade das crianças expressa simultaneamente pela sua vulnerabilidade 
e pela sua potência de interagir e significar a convivência nas diferentes 
práticas da vida cotidiana. Cabe ainda dizer que a formação da criança como 
leitor e escritor se inicia nas suas primeiras leituras e escrituras de mundo, nos 
significados e sentidos produzidos com base no que vê, ouve, percebe, sente, 
imagina do mundo ao redor, em contato com a diversidade da cultura humana, 
na descoberta e nas manifestações livres de suas múltiplas linguagens.

 Na busca por reconhecer essa forma de ver a criança e de conceber a 
infância, estudos contemporâneos abordam e sugerem uma forma alternativa de 
pensar a alfabetização. Torna-se relevante e significativo pensarmos na leitura 
e na escrita como fazendo parte da linguagem do ser humano e, ao serem 
desenvolvidas, é importante que estejam correlacionadas às outras linguagens.

 Em nossa perspectiva, interligar a oralidade e as experiências culturais 
das crianças aos processos de alfabetização é uma possibilidade positiva 
para rompermos com o temor da própria alfabetização, a qual historicamente 



51

acompanha a vida das crianças e as práticas pedagógicas dos professores, tanto 
da educação infantil como do ensino fundamental.

Queremos dizer  que nossas interpretações sobre o processo de 
alfabetização se apóiam nessa perspectiva, que para nós, traz uma importante 
contribuição na compreensão da alfabetização como uma função social e 
cultural no processo de ler e escrever. Sem dúvida, algo imprescindível na vida 
de todas as crianças, seja da educação infantil ou do ensino fundamental. Mas 
sem perder de vista as especificidades de cada faixa etária, pois não podemos 
exigir da criança àquilo que ela ainda não está preparada para nos oferecer, este 
é nosso compromisso e respeito às infâncias em sua singular e plural maneira 
de ser e viver.

Para finalizar, nesse momento, ao comemorarmos os 50 anos da 
FAED/UDESC, queremos carinhosamente homenagear os professores que, ao 
ministrarem a disciplina de alfabetização no curso de Pedagogia, contribuíram 
para a formação de professores(as) alfabetizadores(as). São eles(as):

1.   Professor Altair Alves Lúcio

2.   Professora Arlene Koglin

3.   Professora Caroline Kern

4.   Professora Cecília Dolzan

5.   Professora Dalva Maria Alves de Godoy

6.   Professora Daniella Yano

7.   Professora Gersolina Lamy

8.   Professora Gladys Mary Teive Auras

9.   Professora Ilana Kotujansky

10. Professora Jilvania Bazzo

11. Professora Leonida Pinto

12. Professor Lourival José Martins Filho

13. Professora Luciene Fontão Pires

14. Professora Marilene Alencastro da Silva
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15. Professor Milton Joselito Pereira

16. Professora Nadir Peixer

17. Professora Neli Goés Ribeiro

18. Professora Nelita Bortolotto

19. Professora Nilva Schroeder

20. Professora Paula Alves de Aguiar

21. Professora Rejane Dania

22. Professora Rute Amorim

23. Professora Sandra Célia de Cisne

24. Professora Sara Souto Maior

25. Professora Sueli Gadotti Rodrigues

26. Professora Sueli Wolff Weber

27. Professora Valéria Barros Nunes

28. Professora Vera Lúcia Gaspar da Silva

29. Professora Zenir Maria Koch
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5
A palavra poética na infância
Eliane Debus

Resumo: Este texto procura apresentar, de forma sistematizada, as 
reflexões realizadas durante o minicurso “A palavra poética na infância”, 
ministrado durante a 3ª. Jornada de Linguagem da FAED (2013), 
organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas PROLINGUAGEM, 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). O referido 
minicurso teve como objetivo central sensibilizar os participantes a 
refletirem e introduzirem, em sua prática pedagógica, o exercício com a 
palavra poética, seja ela de origem oral ou escrita.
Palavras-chave: Oralidade. Escrita. Palavra poética. 
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Introdução
Pela brevidade de espaço para o escrito, procurei tecer os principais assuntos 

abordados durante as quatro horas de minicurso, apresentando alguns conceitos 
importantes para o trabalho com o poema na infância. Dialogando com os 
objetivos propostos, apresento a palavra poética como mantenedora do lúdico, 
fortalecida por uma linguagem própria; e introduzo a definição de poema e 
poesia, poema de origem oral e poema de origem escrita, e o diálogo entre eles.

1. O exercício da escrita poética
Manoel de Barros, poeta mato-grossense, ao longo da confecção de sua 

prosa poética “teoriza” poeticamente sobre o exercício da escrita sensível, 
e julgo importante retomar alguns “achados” de suas “teorias”. Para ele, a 
literatura é uma terapia que “consiste em desarrumar a linguagem a ponto que 
ela expresse nossos mais fundos desejos” (BARROS, 2010, p. 347),e, desse 
modo, a linguagem literária, de querer profundo, foge do lugar comum, se 
utiliza do inusitado; pois as palavras utilizadas no seu fazer têm “que chegar ao 
grau de brinquedo para ser séria” (BARROS, 2010, p. 485), cabendo ao poeta 
realizar “casamentos incestuosos com as palavras” (BARROS, 2010, p.399).

Parece-me que dois poemas sintetizam os seus dizeres: “O menino que 
carregava água na peneira” (BARROS, 2010) e “O apanhador de desperdícios” 
(BARROS, 2010a, p.13). No primeiro, as palavras despropósitos e peraltagens 
são o mote para a tecitura do poema; a capacidade da infância (o menino) 
de brincar com as palavras sem vergonha e polidez, com desenvoltura e sem 
sisudez; no segundo, a palavra desperdício movimenta o fazer poético, pois a 
matéria do poeta, segundo Manoel de Barros, está nas coisas desimportantes, 
nas pequenas coisas consideradas, por muitos, como desperdícios. Estaria no 
plano da importância as palavras que estão ao rés do chão, “tipo água pedra 
sapo”, mais que aquelas “fatigadas de informar”. 

Desse modo, a palavra poética é enriquecida pelos absurdos, pelo 
poder imaginativo, diferentemente do texto informativo, que exigiria uma 
“fidelidade” com a realidade. Entretecida de outras realidades, para que serviria 
o (des)arranjo com as palavras? Que importância teria a experiência com coisas 
desimportantes e os despropósitos na vida da criança? Acredito, e não somente 
eu, que o contato com o poema e a poesia contribui para um olhar atento e 
sensível para as coisas que nos rodeiam.

2. Poema e poesia. Poema de origem oral e poema de origem escrita: a que 
será que se destinam?

As palavras poema e poesia, muitas vezes, são tratadas como sinônimas, 
porém elas possuem diferenças em seu significado. Tomo, neste contexto, 
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as definições de Bordini (1986) para distingui-las: o poema é uma forma de 
manifestação literária com presença de versos; já a poesia pode ter dois sentidos: 
1) o conjunto de poemas composto por um autor, e 2) o efeito estético que 
pode ocorrer nos poemas, privilegiando mais o sentimento de intuição que o da 
razão. Seguindo essa definição, neste texto, a palavra poema será utilizada para 
a construção em verso e poesia o sentimento, a sensibilização provocada por 
essa construção. 

Alguns estudiosos (BORDINI, 1986; SARAIVA, 2001) têm adotado 
a expressão poema/poesia artística e poema/poesia folclórica para distinguir 
a produção em verso, oriunda da escrita daquela oriunda da oralidade. Por 
considerar que as duas formas são carregadas de arte e que a distinção está na 
sua origem, tenho utilizado a expressão poema de origem escrita para aquela 
produção marcada pelo registro escrito, e poema de origem oral para aquela 
produção que tem sua identidade pela transmissão oral. O primeiro tem, na sua 
estrutura, uma forma mais complexa; e o segundo, uma forma mais simples 
(AVERBUCK, 1985).

Os poemas de origem escrita têm seu nascimento no registro escrito e 
não podem ser alterados, pode-se circular por todo o território brasileiro (e até 
estrangeiro) que o poema “As meninas”, de Cecília Meirelles será composto 
de 22 versos e as três meninas (personagens do poema) se chamarão Arabela, 
Carolina e Maria, isto é, os nomes e as situações não serão alteradas. No caso do 
poema de origem oral, transmitido de boca em boca, as alterações são constantes 
e possíveis. O acalanto (cantiga de ninar), a cantiga de roda, o trava-língua, a 
parlenda são alguns exemplos de poemas de origem oral. A parlenda “Cadê?”, 
por exemplo, tem várias versões e possibilidades de conclusão:

 
[...]
- Cadê o padre?
- Tá rezando a missa.
- Cadê a missa?
- Acabou.

[...]
- Cadê o padre?
- Tá rezando a 
missa.
- Cadê a missa?
- Tá na igreja.
- Cadê a igreja?
- Fechou.

[...]
- Cadê o padre?
- Tá rezando a missa.
- Cadê a missa?
- Tá na igreja.
-Cadê a igreja?
- Tá cheia de gente.
- Cadê a gente?
- Foi por aqui... foi por 
aqui....



57

3. Poema de origem oral e de origem escrita em diálogo
Contemporaneamente, alguns poetas têm produzido seus poemas 

escritos em intenso diálogo com os poemas de origem oral. Ao ler o poema 
“Paraíso”, de José Paulo Paes, por exemplo, não há como não se reportar à 
cantiga de roda “Se essa rua fosse minha”:

Se esta rua fosse minha,
eu mandava ladrilhar,
não para automóveis matar gente,
mas para criança brincar.

Se esta mata fosse minha,
eu não deixava derrubar.
Se cortarem todas as árvores,
onde é que os pássaros vão morar?

Se este rio fosse meu,
eu não deixava poluir.
Joguem esgotos noutra parte,
que os peixes moram aqui.

Se este mundo fosse meu,
Eu fazia tantas mudanças
Que ele seria um paraíso
De bichos, plantas e crianças.
(AGUIAR, 2000, p. 113)

A escritora catarinense Eloí Bocheco tem se destacado no cenário 
literário nacional por seus livros em prosa e verso, com uma produção de sólido 
diálogo com a oralidade, como os poemas do livro Batata Cozida, mingau de 
cará. No poema A cutia ressoam os versos do poema de origem oral “A barata 
diz que tem”:

A cutia diz que viu
um fantasma prateado
É mentira da cutia
Ela tá é assustada.

A cutia diz que traz
muita linha do horizonte
É mentira da cutia
Ela traz é só barbante.

A cutia diz que come
num prato de arco-íris
É mentira da cutia
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Ela come é num pires.

A cutia diz que tem
um castelo de turmalina
É mentira da cutia
O castelo é de neblina.

A cutia diz que tem
um pente de marfim
É verdade da cutia
Ela até emprestou pra mim!

Ah, ah, oh, oh, ela até emprestou pra mim!
(BOCHECO, 2006, p. 23)

A importância desse jogo intertextual está na possibilidade de 
experimentação entre o já conhecido e o novo, ou seja, a intensificação do 
trabalho com o poema se dá pelo repertório já conhecido, como destacado em 
texto anterior:

Para um trabalho efetivo com o texto literário no âmbito das 
instituições educativas, é necessário constituir uma tríade 
produtiva e dialógica, isto é, em primeiro lugar o professor 
deve conhecer e inventariar o repertório literário que as crianças 
possuem, aquelas narrativas que trazem do espaço familiar e 
social; em segundo, deve haver comprometimento do professor 
para ampliar o repertório inicial delas; em terceiro, que ele assuma 
a responsabilidade de aguçar nas crianças a criatividade para a 
construção alargada de um novo/outro repertório. (DEBUS, 2006, 
p. 21)

O repertório constituído para infância nem sempre privilegiou o lúdico, o 
nonsense, os despropósitos com as palavras. Basta lembrar os poemas didático-
ufanistas de Olavo Bilac, produzidos no início do século XX, em seu livro 
Poesias infantis; exemplos fortes são os poemas “A casa” e “A pátria”, que 
enaltecem os valores morais e o amor à terra. Alguns dos títulos de Cecília 
Meireles, Vinícius de Moraes e Mário Quintana introduzem, de modo mais 
significativo, a aproximação do exercício do poeta com o exercício do brincar, a 
que se refere Manoel de Barros (2010, p.485), quando afirma que o prazer deve 
advir do brincar com as palavras e não do pensar com elas. A palavra poética é 
encharcada de inventividade e não de racionalidade. 

Regina Zilberman (2005), ao fazer um levantamento sobre a produção 
poética para a infância, de 1943 a 2001, destaca que a publicação de mais da 
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metade dos livros de poemas para crianças, no Brasil, se efetivou a partir da 
década de 1980 e que, ainda se arrisca a afirmar, é a partir dessa década que 
“descobriu-se a poesia para a infância” (ZILBERMAN, 2005, p. 129). Sem 
sombra de dúvidas, verifica-se que, nas últimas décadas, tem-se, se não de todo, 
mas de forma significativa, uma produção em verso circulando no mercado 
editorial brasileiro, descomprometida com o civismo e com os conteúdos 
escolares.

Cabe ao professor trazer à cena escolar e apresentar, desde sempre, a 
palavra poética. Na Educação Infantil, na maioria das vezes, o poema está 
sublimado nas cantigas de ninar, nas cantigas de roda, nas parlendas e em outras 
composições da tradição oral, no entanto ela pode ser vivificada em contraponto 
com os poemas de origem escrita, apresentando às crianças o diálogo entre elas. 
No Ensino Fundamental, que o poema seja afastado dos conteúdos gramaticais, 
ainda tão presente; que não sirvam como pretexto para a aprendizagem dos 
substantivos próprios e comuns, mas que substantive a sensibilidade para o ler 
e o ouvir os versos de ontem e de hoje. 

Que a palavra poética ande de mãos dadas com o leitor num exercício de 
bem querer!
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6
Teatro, arte, linguagem, 
brincadeira: em busca de 
sentidos para o teatro com 
crianças 
Vicente Concilio 

Resumo: O presente texto introduz conceitos básicos da relação teatro 
e educação, enfocando o contexto da educação para a infância. Para 
isso, são abordadas noções piagetianas de jogo simbólico, enfatizando a 
natureza lúdica do teatro e estabelecendo conexões entre o jogo de regras 
e a construção de conhecimento em teatro.
Palavras-chave: Pedagogia do teatro. Educação Infantil. Linguagem 
Teatral.
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Quando vemos uma criança brincando de faz-de-conta, sentimo-nos atraídos 
pelas representações que ela desenvolve. A primeira impressão que nos causa é 
que as cenas se desenrolam de maneira a não deixar dúvida do significado que os 
objetos assumem dentro de um contexto. Assim, os papéis são desempenhados 
com clareza: a menina torna-se mãe, tia, irmão, professora; o menino torna-se pai, 
índio, polícia, ladrão sem script e sem diretor. Sentimo-nos como diante de um 
miniteatro, em que papéis e objetos são improvisados1.

Edda Bomtempo

Parte fundamental da análise das relações entre teatro e educação 
na infância aborda os limites entre a realidade do ato gerador de elaboração 
mental realizado pela criança a fim de compreender o mundo e a possibilidade 
de um salto ficcional que vá se construindo a partir desse miniteatro, por ela 
elaborado, com a finalidade de interpretar sua condição humana.

Na possível sintonia entre a ação realizada na busca de uma elaboração 
de pensamento através do miniteatro citado por Bomtempo no trecho acima, 
e a ação realizada com o objetivo de representação (portanto pressupondo a 
construção de um objeto para apreciação de outras pessoas) já temos indícios 
que vão delimitando o que são o “miniteatro” das crianças e o que é o teatro, 
entendido como linguagem artística passível de aprendizado e estruturação.

A linguagem teatral, construída a partir de uma combinação de signos e 
códigos que se interpenetram e se influenciam, e construída a partir de variações 
sobre a “Tríade Essencial: Texto, Ator e Público2” é um sistema constituído, 
porém plenamente modificável, de criação artística de cenas, espetáculos ou 
performances, cuja origem remonta a rituais religiosos que desembocaram (no 
mundo Ocidental) no século V a.C. na Grécia, na constituição de uma arte não 
mediada por qualquer suporte que não a relação direta entre atores e público, 
e que unia dança, música, jogral, poesia e religiosidade em um único evento.

O trabalho do ator foi objeto de diferentes concepções e, a partir do 
contexto em que ele foi abordado, desde que surgiu, quando sua função se 
descolou da totalidade do coro e assumiu uma função protagonística, ainda na 
Grécia Clássica. A partir de então, a atuação já foi encarada como o trabalho

1  BOMTEMPO, Edda. A brincadeira de faz-de-conta: o lugar 
do simbolismo, da representação, do imaginário. In KISHIMOTO, 
T.M.(org.) Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: 
Cortez, 1996.
2  GUINSBURG, Jacó. Da Cena em Cena. São Paulo: 
Perspectiva, 2001.
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de composição de personagens, de encarnação de emoções, de treinamento 
físico a fim de emprestar voz e corpo às falas criadas por um autor, e até mesmo 
de um longo processo de autodescoberta e evolução pessoal.

Normalmente, é o fascínio pela arte da interpretação que atrai para 
o teatro a maioria dos interessados em praticá-lo, talvez pelo encanto de 
multiplicar personalidades, pela possibilidade de vivenciar outras vidas além 
da sua própria, tudo resumido pela atitude que evoca o gesto primordial de 
vestir a máscara, hoje camuflada em maquiagem, figurino e na construção de 
um “outro”, o personagem.

É justamente por essa via que costumamos relacionar o trabalho 
teatral com o instigante faz-de-conta produzido pelas crianças, essa tentativa 
de aproximar, ao nível de seu entendimento, conteúdos e atitudes por elas 
experimentados, mas não completamente compreendidos, obrigando-as a um 
movimento de criação espontâneo que foi objeto de estudo pelos interessados 
em analisar o desenvolvimento da inteligência no ser humano, sobretudo Piaget 
e Vygotsky.

Jean Piaget, em obras como “A Formação do Símbolo na Criança” e 
“O Juízo Moral na Criança” mostra de que maneira o jogo simbólico revela a 
evolução da construção do pensamento pela criança, ou seja, como o agir sobre 
o mundo antecede a elaboração mental. E essa mesma ação, a de dramatizar 
o que é preciso compreender, vai desaparecendo no adulto, agora capaz de 
realizá-la mentalmente. 

No jogo simbólico, a criança é capaz de vivenciar situações outras, 
pode encarnar outros papéis, sempre em relação dinâmica com as sensações e 
estímulos com que ela vai trabalhando através da apropriação do mundo. A idéia 
de símbolo pode ser explicada a partir do binômio significante/significado, ou 
seja, é a capacidade de evocar alguma coisa através de algo que não é a própria 
coisa. A questão é que através de gestos, movimentos, da própria mediação 
construída pelo corpo em relação aos objetos, tudo isso vai transformando a 
realidade material em amplas possibilidades de sentido, o que nos faz concluir 
que a realidade do brincar é o significante de muitos significados, que ampliando 
a capacidade de apreensão do mundo pelo infante.

Por isso a defesa da presença do espaço lúdico na escola, porque é no 
aparente “vazio” da atividade livre que a criança encontra a liberdade de atribuir 
significado ao que lhe interessa. Essa atitude causa desespero nos defensores de 
uma pedagogia tecnicista, defensora de controle sobre o que está acontecendo 
dentro do espaço escolar, por sua vez aniquilando a possibilidade da criação 
livre, intrínseca ao trabalho criativo, que surgem de necessidades de interesse da 
própria criança. “Qual o currículo do brincar?”, “Como se avalia os conteúdos 
do brincar?” são questões que na verdade escondem que os sujeitos da escola 
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oprimem-se cada vez mais em funções burocráticas.
Dentre as linguagens artísticas, o teatro tem o privilégio de ser associado 

ao próprio ato de brincar de faz-de-conta. Mas, por se tratar de um elaborado 
código de criação, portanto suscetível a um processo de aprendizado, não 
podemos limitá-lo ao fazer espontâneo das crianças: a arte teatral é uma coisa, 
brincar de faz-de-conta é outra, mas ambos possuem uma gênese comum.

As primeiras indagações na busca de relações entre o teatro e a 
educação nascem junto com as origens da própria arte teatral. Assim, o teatro 
é incorporado às mais diversas correntes de pensamento pedagógico, sempre 
valorizado por estimular trabalhos em grupo, evidenciados pela dinâmica e 
engajamento necessários para elaborar uma peça e encená-la, constituindo uma 
possibilidade de envolvimento concreto do estudante com seu objeto de estudo, 
o que ressalta o valor da “experiência” no ambiente escolar.

Valorizar a experiência, como se sabe, é um dos princípios da Escola 
Nova, alimentada pelo pensamento pedagógico de John Dewey, que defendia 
uma pedagogia centrada na própria criança e nas experiências que a ela eram 
proporcionadas, em oposição a uma pedagogia centrada nos conteúdos que 
eram transmitidos, via de regra, por livros, lousas e provas.

Dessa corrente, surgiram várias propostas de revalorização do fazer 
artístico, altamente centradas no fazer espontâneo da criança, talvez ainda por 
oposição radicalmente ingênua ao exagerado controle promovido pela educação 
artística tecnicista, a que a corrente escolanovista se opunha. Nesse sentido, as 
intervenções do professor eram vistas como limitadoras da liberdade criativa 
das crianças, e o que se seguiu foi o estímulo de práticas conhecidas como 
“espontaneístas”, por sua crença de que o desenvolvimento do saber estético se 
daria naturalmente, sem intervenções pedagógicas.

Talvez o maior reflexo deste pensamento em pedagogia do teatro seja 
a teoria do Child Drama, do britânico Peter Slade, que chegou ao Brasil com o 
nome de “Jogo Dramático Infantil3”. Em seu livro, um estudo voltado ao “faz-
de-conta”, Slade defende a menor interferência possível do adulto em relação às 
dramatizações infantis, chegando a condenar a possibilidade de apresentações 
teatrais, desprezando a idéia por considerar que as crianças simplesmente 
imitariam o chamado “teatro adulto”, estimulando o exibicionismo.

Segundo sua opinião, a interferência do adulto deveria ser a de um 
condutor, um estimulador das atividades, possibilitando variações entre as 
atividades, transformando brincadeiras em jogos de representação, sempre 
atuando em atividades que englobem o coletivo do grupo em situações que 

3  SLADE, Peter. O Jogo Dramático Infantil. São Paulo: Summus, 
1978.
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estimulem a vivência de outros papéis.
A aula ideal?

Elas devem ser cheias de alegria, numa atmosfera encorajadora. O 
professor deve ser sagaz, calmo, bondoso, observador, e saber estimular quando 
necessário. Deve haver variedade e criação nova, formas claras no movimento 
e no bom uso do espaço. As perguntas devem ser adequadamente respondidas, 
as sugestões devem ser encorajadas e usadas.  Deve haver controle completo, 
com bom contraste: barulho e silêncio. A fala deve ser fluente, rápida e sem 
hesitações, em linguagem poética e filosófica entre os cinco e dez anos, e 
progressivamente espirituosa e alegre entre os dez e os quinze. Deve haver 
entusiasmo na representação, boa sensibilidade grupal, marcante sinceridade 
e absorção, levando a momentos altos de “teatro”. Eu gostaria de ver coisas, 
animais, pessoas e movimentos nos quais eu não tivesse pensado, e um exemplo 
de “jogo de correria”.o agrupamento inconsciente seria estimulante. Todos teriam 
oportunidade igual para a criação.

Assim seria uma aula bem boa. O professor não ensinaria, mas guiaria 
e “nutriria”; ele também tem que ser um artista criativo, sempre pronto a oferecer 
ajuda, quando necessária. 4

O que se revela na longa citação acima é uma valorização do próprio 
interesse da criança e a possibilidade de uma ética profissional que englobe o 
valor da criatividade e da possibilidade de escuta das necessidades essenciais 
da criança, expressas no momento em que elas atuam em atividades que as 
permitam um envolvimento total, e não apenas mental. Por isso, a valorização 
do jogo, da brincadeira de “faz-de-conta”. 

Apesar das limitações, a proposta de Slade está em perfeita sintonia com 
os estágios mais egocêntricos do desenvolvimento infantil, quando a criança 
ainda está construindo a noção de alteridade, a noção de grupo. Além disso, são 
atividades centradas na possibilidade de vivências de papéis, contribuindo para 
ações “individuais”, mas passíveis de se desenvolverem no coletivo.

De qualquer forma, não se pode negar o salto qualitativo que aconteceria 
graças a intervenções de um professor para ampliar a atenção das crianças 
justamente para esses fatores: a construção da noção de alteridade, a consciência 
de determinadas regras que constituem um espetáculo teatral, e assim por 
diante. Reside aí resida a grande contribuição do adulto no desenvolvimento do 
jogo dramático infantil para noções mais complexas da linguagem teatral, algo 
que aconteceria, principalmente, através de uma troca de experiências entre os 
estudantes e o professor.

O fato de ficar preso à expectativa de um desenvolvimento espontâneo

4  SLADE, P. Op. cit. p.95.
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do entendimento da criança sobre o fazer teatral somente a partir do universo 
do próprio jogo dramático acaba desembocando em uma situação paradoxal: 
em nome do respeito à criatividade espontânea, perde-se a possibilidade de 
ganhar consciência dos códigos da linguagem artística, correndo-se o risco da 
experiência dramática acabar assim que a necessidade de expressão exterior da 
elaboração do pensamento perca espaço para a elaboração mental.

Uma das possíveis respostas para esse problema ganha corpo à medida 
que o sistema de Jogos Teatrais, desenvolvido pela norte-americana Viola 
Spolin, que teve seu livro “Improvisação para o Teatro5” traduzido e publicado 
no Brasil em 1979, foi se tornando fonte de inúmeros estudos práticos e teóricos 
que analisam experiências a partir de usos possíveis de seus princípios, oriundos 
da possibilidade de exercício das bases constitutivas da arte teatral, a saber: 
espaço/cenário, personagem, ação.

Estes princípios são trabalhados a partir de desafios de aprendizagem, 
transformados em problemas que os jogadores têm que solucionar, através de 
determinadas regras, limitadoras da ação, mas propiciadoras de entraves que 
vão possibilitando o desenvolvimento da criatividade na resolução do foco do 
jogo.

A noção de foco é primordial: é ele quem define qual o problema a ser 
resolvido pelo grupo de jogadores, e é ele também quem vai nortear a apreciação 
do grupo de jogadores que vai assistir à cena, cuja contribuição, na avaliação 
pós-jogo, é essencial para a tomada de consciência de todos em relação às 
dificuldades e resultados obtidos durante o desenvolvimento do jogo teatral.

Dessa forma, o sistema de jogos teatrais pressupõe a presença de 
jogadores que, enquanto não estão “jogando” na cena, estão “jogando” na 
função de platéia, a fim de que se conclua as três fases do jogo teatral: a instrução 
(quando as regras do jogo são explicitadas para o grupo), o jogo propriamente 
dito (a cena) e a avaliação final (quando o desenvolvimento do jogo é submetido 
às conclusões, críticas e opiniões da platéia).

Obviamente, as poucas considerações feitas aqui sobre o sistema de 
jogos teatrais já deixam clara a relação entre ele e o conceito de jogo de regras, 
que estaria relacionado a estágios avançados do desenvolvimento da inteligência 
infantil. 

Piaget, no primeiro capítulo de “O Juízo Moral na Criança6”,

5  SPOLIN, Viola. Improvisação para o Teatro. São Paulo: 
Perspectiva, 1992, 3ª ed.
6  PIAGET, Jean. O Juízo Moral na Criança. São Paulo: Summus, 
1994.
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denominado “As Regras do Jogo”, analisa o desenvolvimento da consciência e 
da prática das regras por meninos através da brincadeira do jogo de bolinhas de 
gude, e conclui que a consciência das regras (tomada por um tipo de simbolismo 
coletivo) depende da relação estabelecida entre sua utilidade e do quanto ela 
interessa para o pleno desenvolvimento da atividade a ser realizada.

A idéia de obedecer a uma regra, que por volta dos 6 a 10 anos é algo 
considerado sagrado, vai cedendo lugar a uma relação racional com a lei, pois 
se percebe que lei pode ser adaptada, por consentimento mútuo, às necessidades 
do grupo, gerando uma relação dinâmica e autônoma com algo anteriormente 
encarado como mítico, coercitivo.
          É na defesa de um outro tipo de relação dos indivíduos com a 
organização social a que pertencem, construída a partir de uma elaboração 
coletiva e significativa que vai ganhando forma à medida que se antevê, 
no jogo das crianças, as organizações sociais dos adultos, que se defende 
um exercício capaz de gerar um raciocínio sobre as regras, diferente da 
coerção rasa a que normalmente as crianças são submetidas pelo contexto 
escolar.                                                                                                                                          

Esse exercício, possibilitado também pelo jogo teatral, canalizado 
a partir de algo tão simples, que é o brincar das crianças, pode resultar em 
experiências surpreendentes, e vale para além da experimentação estética.

Ambos, jogo teatral e jogo dramático7, fundamentam-se na idéia de que 
a depuração estética da comunicação teatral é indissociável do crescimento 
pessoal do jogador. Ambos têm na platéia - interna ao grupo de jogadores - um 
elemento essencial para a avaliação dos avanços conquistados pelos participantes. 
Prescindem da noção de talento ou de qualquer pré-requisito anterior ao próprio 
ato de jogar e apresentam propostas de caráter estrutural, derivadas da linguagem 
do teatro, que permitem a formulação, pelo próprio grupo, das situações, temas, 
desejos, que quer trazer à tona. Quando se lança em um jogo teatral ou dramático, 
o jogador é obrigado a responder a atos cênicos mediante a uma ficção composta

7  Referência não ao jogo dramático infantil, de Peter Slade, 
mas ao jeu dramatique, que “de modo análogo ao jogo teatral, o 
jogo dramático na acepção francesa do termo visa a fazer com que 
os participantes de qualquer idade adquiram consciência sobre a 
significação no teatro e possam, através dele, emitir um discurso sobre 
o mundo” .In PUPO, M.L. O Lúdico e a Construção do Sentido. Revista 
Sala Preta. Departamento de Artes Cênicas, ECA-USP, são Paulo, 
2001, p. 182.
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por ação, espaço, fala, entre outros elementos possíveis. Essa construção ocorre 
através de relações que o jogador produz aqui e agora com seus parceiros e com 
o ambiente, relações essas que explicam intencionalidade, mas incluem também, 
necessariamente, fatores aleatórios.8

Mais uma vez, eis que surge uma palavra que aterroriza as instâncias 
mais impermeáveis a transformações no âmbito da escola: aleatório. Entender 
que uma educação estética verdadeira não está sujeita ao controle dos resultados 
é avançar no sentido também da própria concepção tradicional do uso do teatro 
na escola, quando se objetiva uma apresentação construída da forma menos 
interessante possível, através dos métodos mais pobres possíveis: a distribuição 
de falas e figurinos, a que se segue automaticamente o ensaio das marcações 
de cena, dirigidas com o parâmetro do volume da fala e da regra sagrada que é 
“Jamais ficar de costas para o público”. 

Entre uma apresentação teatral e sua gênese há um infinito de 
combinações e formas de condução de processos, nos mais diversos níveis da 
criação da encenação, da construção dos figurinos à elaboração de falas, dos 
recursos cenográficos à concepção do material de divulgação, que fica difícil 
justificar a ampla ausência de políticas educacionais capazes de desenvolver a 
cultura teatral na escola, sobretudo na educação infantil, quando os professores 
possuem o privilégio da disponibilidade total da turma durante a jornada escolar. 

Transformar uma tradição que privilegia resultados, muitas vezes 
duvidosos, em uma cultura que valorize a instauração de processos realmente 
artísticos, no sentido de não abrirem mão da elaboração e da consciência desta 
elaboração, e que possam desenvolver-se em um ritmo próprio, atentando para 
necessidades individualizadas de cada participante, mas focando um exercício 
de coletividade, tão raro em nossos tempos, são algumas das revoluções 
possíveis que o teatro pode promover na rotina da escola. 

No fundo, os sentidos da arte teatral na educação da infância ganham 
relevo por promover, para além da defesa da educação estética, para além da 
pedagogia do teatro e para além do valor real da manutenção da alegria e do 
prazer na educação como um todo, uma prática e resultados indissociáveis do 
envolvimento profundo das crianças e professores, tornados artistas, com seu 
desafio, no caso, o teatro. 

É por obrigar a todos, crianças, professores e instituição escolar a um 
engajamento mais flexível, cheio de envolvimento crítico e menos burocrático, 
que a experiência artística e, sobretudo, a cênica, por pressupor e valorizar a 
coletividade, podem nutrir o contexto da educação para a infância.

8  PUPO, M.L. Op. Cit. p.182 - grifo nosso.
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7
Processamento da leitura

Lais  de Toledo Krucken Pereira

Resumo: O minicurso examinou o processamento cerebral da leitura e de 
seu aprendizado. Situando o tema, foi apresentada visão geral do sistema 
nervoso central, do cérebro e dos neurônios. A seguir, a dos tipos de 
conhecimento e sua relação com a leitura, e a da invenção da escrita, suas 
variações e regularidades. O foco principal, apresentado a seguir, foi o 
processamento cerebral da leitura, habilidades, áreas e redes envolvidas. 
As modificações no funcionamento cerebral com o aprendizado da 
leitura, bem como considerações sobre práticas pedagógicas e sobre o 
papel da leitura, constituíram o tópico final. 
Palavras-chave: Processamento cerebral. Leitura. Escrita.
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Introdução
O conhecimento do processamento cerebral da leitura, graças à inovação 

tecnológica em neuroimagem, é uma importante contribuição da neurociência, 
que tem  esclarecido aspectos da aprendizagem da leitura, possibilitando um 
novo olhar para as práticas pedagógicas. Para examinar essa contribuição e 
refletir sobre suas implicações pedagógicas, o minicurso focalizou o cérebro, 
o conhecimento, a invenção da escrita, o processamento cerebral da leitura e o 
processamento cerebral no aprendizado da leitura.

O processamento da leitura    
O sistema nervoso central é o instrumento de conexão do homem com o 

mundo e consigo mesmo. Diferentes funções, de vários níveis de complexidade 
e de consciência estão sempre sendo executadas por ele, mesmo quando 
dormimos. É fundamental na nossa adaptação ao meio, desde os ajustes básicos 
à sobrevivência, como o aumento do suor para compensar a elevação da 
temperatura do ambiente, até os relacionados ao pensamento formal, como o 
complexo raciocínio para resolver um problema de física acústica. A revisão 
que será brevemente apresentada se sustenta em Lent (2001).
Nosso sistema nervoso se constitui de uma parte central e uma periférica. O 
sistema nervoso central (SNC) é composto pelo encéfalo, a parte central que 
fica dentro do crânio, e seu prolongamento, a medula espinhal, que segue do 
cérebro pelo canal da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico (SNP) 
constitui uma extensa rede de fibras nervosas que se distribui pelo organismo. 

O encéfalo é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. 
O cérebro é sede das funções neurais e psíquicas mais complexas. Em seu 
formato que lembra uma noz, ele é composto por dois hemisférios, o direito 
e o esquerdo. A superfície do cérebro é constituída por uma camada estreita, 
acinzentada, chamada de córtex cerebral. Essa camada é toda enrugada, cheia 
de sulcos e giros, que dividem o cérebro em grandes partes, os lobos frontal, 
parietal, temporal e occipital.  Há ainda uma parte que não pode ser vista na 
superfície, pois está localizada profundamente no hemisfério, o lobo insular. A 
organização anatômica do cérebro corresponde à distribuição de funções, fruto 
da evolução sofisticada do córtex, de maneira a otimizar seu funcionamento. 

O córtex cerebral é constituído pelas células nervosas, os neurônios, 
consideradas células especializadas em comunicação, pois estão sempre 
enviando e recebendo mensagens às outras células através de seus longos 
prolongamentos.  Um dos prolongamentos recebe as mensagens, o axônio, 
e os demais, os dendritos, as enviam. Esses prolongamentos, que formam a 
substância branca que existe  sob a camada cinzenta da superfície, atravessam 
o cérebro carregando mensagens de uma à outra parte e criando caminhos 
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em várias direções, e para fora dele através do sistema nervoso periférico.  
As mensagens são constituídas por impulsos elétricos que passam de um 
prolongamento a outro através de um processo químico, as sinapses.  É dessa 
forma que as células se comunicam, conectando-se para a realização de tarefas, 
organizam-se hierarquicamente e estabelecendo relações entre diferentes áreas 
que se coordenam para atingir um objetivo. 

Em constante construção, as conexões sinápticas se iniciam no feto e 
continuam por toda a vida, em prolongado processo de maturação. Dessa forma, 
vai se realizando uma modelagem da arborização neuronal pelo depósito de 
extratos sucessivos que acontecem ao longo da vida, desde os jogos cognitivos 
dos bebês. Daí decorre a construção de uma arquitetura cerebral.  O cérebro 
humano caracteriza-se pela excepcional plasticidade da sua organização 
funcional. Nesse processo, o adquirido se apoia no inato, destaca Changeux 
(2012): ... no homem, o cultural não pode ser pensado sem o biológico e  o 
cerebral não existe sem uma impregnação poderosa do ambiente. Assim, 
natureza e cultura não se opõem, mas se complementam. A diversidade 
cultural é condicionada por um repertório de traços culturais fundamentais, 
que são relacionados aos limites genéticos referentes ao domínio preciso de 
competência, isto é, às possibilidades biológicas. 

Todo comportamento implica um processamento neuronal. Toda 
aprendizagem passa pelos neurônios. O funcionamento dos neurônios é o 
substrato biológico dos comportamentos, inclusive o da aprendizagem. O 
processamento cerebral é, por assim dizer, a face oculta do comportamento que, 
direta ou indiretamente, se observa. Por outro lado, a aprendizagem provoca 
modificações no sistema nervoso central, modificações estas que alteram seu 
funcionamento e inclusive sua forma, correspondendo à chamada plasticidade 
cerebral.  Tão forte é esse impulso no ser humano que se pode falar, ainda com 
Changeux, do “instinto de aprender”.

Dessa forma, estamos sempre, e inevitavelmente, aprendendo, e nosso 
cérebro está sempre se modificando. Essa modificação é maior e mais evidente 
na criança, correspondendo ao seu desenvolvimento físico e psíquico. Nesse 
processo, amadurecimento biológico e experiência se complementam mutua 
e crescentemente, em uma sequência em que uma conquista possibilita 
outra. O próprio processamento dos neurônios depende da maturação de seus 
prolongamentos, que precisam ser revestidos de uma camada gordurosa, a 
bainha de mielina, para transmitirem rapidamente os impulsos. 
Olhando minuciosamente o funcionamento do cérebro, pode-se verificar como 
a construção do conhecimento passa pelos neurônios. E para que conhecer? 
O homem é ele e sua circunstância, já dizia o filósofo Ortega y Gasset. É 
tomando conhecimento do que acontece com ele e ao seu redor, estabelecendo 
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relações entre coisas e eventos, isto é, atribuindo significado à circunstância, 
que o homem lida com ela e a transforma em história.  Como propõe Hegenberg 
(2002), há três tipos de conhecimento: o saber de, o saber como e o saber que.

O saber de é o conhecimento direto, que passa pela experiência. A pessoa 
sabe das coisas que a rodeiam: cheiros, cores, temperatura, etc. Noções espaciais 
e temporais são frutos do saber de. Esse saber é a base das relações de causa 
e efeito e do sistema de referencia para situar objetos, eventos etc. O saber de 
é um conhecimento particular e específico, relativo às coisas que nos cercam 
e que varia no espaço e no tempo. É o saber pelo qual se constrói um sistema 
de significação. Uma criança que cresce no campo vai saber de muitas coisas 
diferentes de uma que cresce na cidade grande, por exemplo. Sendo fruto da 
experiência, o saber de depende das oportunidades de ação e experimentação, 
bem como da percepção dos efeitos provocados. Essa condição é importante 
para a construção dos sistemas de referência que sustentarão futuras aquisições 
e aprendizagem.

O saber como se relaciona à ação com e sobre os objetos e pessoas, e 
está diretamente ligado ao saber de. É saber como se chama a atenção da mãe, 
como se abre uma caixa, se veste um casaco etc. O saber como, assim como 
o saber de, varia no espaço e no tempo. É um conhecimento relacionado aos 
procedimentos e se relaciona à aprendizagem procedimental.  Pular corda, jogar 
bola, são exemplos de saber como aprendido. É um conhecimento que depende 
do exercício e do treino das habilidades envolvidas.  

O outro tipo de conhecimento é o saber que.  Sei que esse conhecimento 
depende do uso de um esquema sei que..... porque, isto é, implica uma inferência, 
que também assume a forma se ....., então...... O saber que independe de local 
e data e está relacionado à uma lógica universal. O conjunto de conhecimentos 
fruto do saber que constitui um sistema lógico. Os três tipos de conhecimento 
se complementam e são importantes em toda a nossa vida. 

A leitura é um prodigioso meio de saber que. Ela permite que saibamos 
de fatos distantes no espaço e distantes no tempo. Sabemos dos acontecimentos, 
sabemos do outro, suas experiências, seus sentimentos. Pela leitura, podemos 
viver várias vidas, podemos ser muitos. No entanto, para que possamos ler é 
necessário aprender a ler, é preciso dominar seu procedimento. Ou seja, pode-se 
dizer que a leitura, fundamental meio de saber que, exige um saber como que, 
por sua vez se sustenta em um saber de. 

O objeto da leitura, evidentemente, é a escrita. A nossa proximidade 
atual com a escrita é tal que nos impede de perceber o quanto é fantástica e 
o quanto foi revolucionária na evolução da humanidade ao possibilitar que o 
conhecimento seja transmitido à distancia no espaço e no tempo.  A origem da 
escrita pode ser reconhecida nos desenhos e símbolos gravados nas paredes de 
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cavernas, ainda na Idade da Pedra. Transmissão de conhecimento e desejos de 
domínio da natureza aí deixaram suas marcas. Os documentos escritos mais 
antigos existentes, listas de números, datam de aproximadamente 6.000 anos. 
Os primeiros documentos com escrita oracional são de 3.000 – 4.000 anos. 
Dessa forma, se comparada ao surgimento da linguagem falada, que é calculado 
a 30.000 anos, a escrita é relativamente recente na caminhada humana.  

Em relação à forma de representar a linguagem falada, os sistemas de 
escrita variam. Um tipo é o logográfico, isto é, representa palavras e frases 
por desenhos, como o chinês. Outro, é o que representa as unidades lexicais, 
ou seja, palavras ou pedaços de palavras com sentido.  Outros têm por base as 
unidades da fala, que são desprovidas de sentido independente. Um destes é o 
sistema silábico, que representa a sílaba, isto é, a unidade articulatória. Outro é 
o alfabético, representando os fonemas, que são as menores unidades da língua. 

As letras dos sistemas de escrita podem ser muito diferentes de um 
para outro alfabeto, refletindo a  variedade de línguas e as possibilidades de 
traçados. Essa grande variação é relacionada à diversidade cultural. Entretanto, 
como analisa Dehaene (2012), o estudo minucioso dos sistemas alfabéticos 
mostra que, sob a aparente variedade, existem regularidades, como se constata 
observando as letras:  T   L  X   F   K   Y.

O fato dessas letras, assim como a maioria delas, serem formadas 
por três traços é uma regularidade, que corresponde ao número ideal para o 
reconhecimento neuronal dos elementos e para a reprodução das letras. Essa 
configuração mostra como o repertório de traços culturais fundamentais, 
relacionado aos limites genéticos referentes ao domínio preciso de competência, 
condiciona a diversidade cultural. Diferentes pesquisas sobre o reconhecimento 
visual de objetos e formas mostram que este se baseia preferencialmente em 
encontros de traços que favorecem o reconhecimento dos objetos, pois são 
indicativos de propriedades não acidentais dos objetos e portanto da presença 
de um objeto estruturado. Esse tipo de funcionamento perceptivo aparece 
também na formação das letras.

O surgimento do alfabeto, com um número reduzido de sinais que 
correspondem aos menores pedacinhos da fala, os fonemas, foi um enorme 
progresso e possibilitou  a democratização da escrita. Na antiguidade, poucas 
e privilegiadas pessoas sabiam ler e escrever. Como comenta Dahene (2012, 
p.207), o alfabeto é uma simplificação genial, pois “uma vintena de signos é 
suficiente pra representar os sons” . Essa condição possibilitou que o vírus do 
alfabeto tenha se espalhado rapidamente pelos povos.

O alfabeto resultou da adaptação de um sistema pré-alfabético a novas 
necessidades. Morais (1996, p.64) destaca que “o alfabeto foi inventado para 
representar os fonemas”. Entenda-se por fonema “o menor elemento constitutivo 
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da cadeia falada que permite distinções semânticas” (MORAIS, 1996, p.310). 
Embora nossa fala seja constituída por fonemas, não temos consciência desses 
elementos, apenas dos efeitos de sua utilização. Na produção da fala, a unidade 
é a sílaba, que podemos verificar articulando uma palavra aos pedacinhos. Já os 
fonemas são elementos abstratos, que formam um conjunto no qual o valor de 
cada elemento dependente da relação com os demais. São, portanto, elementos 
opositivos, a alteração de um fonema alterando o sentido da palavra. (Por 
exemplo, a mudança que ocorre de /gato/ à  /mato/.)

A habilidade de detectar e manipular os fonemas é uma manifestação 
da consciência fonológica. Como mostram as pesquisas, a consciência 
fonológica surge com a alfabetização (MORAIS, 1996; DEHAENE, 2012). 
Os analfabetos, mesmo adultos, não conseguem realizar operações com essas 
unidades. O interessante é que, embora a consciência fonológica apareça com 
a alfabetização, ela é fundamental para a alfabetização e para a proficiência 
na leitura.  Por isso, o ensino da correspondência entre fonema e grafema é 
considerada uma condição importante  para a aprendizagem da leitura, como 
defendem Dahaene (2012), Scliar (2009) e Godoy (2008), entre outros.

O que acontece no cérebro enquanto lemos? Para responder esta questão, 
e outras sobre o aprendizado da linguagem, nos sustentamos na minuciosa 
exposição de Dahaene (2012), baseada em resultados de pesquisas cognitivas 
com uso de neuroimagem. O primeiro passo é o do mecanismo de deslocamento  
do olhar, por sacadas que abrangem até uma dezena de letras aproximadamente. 
Depois, vem o reconhecimento das letras, sendo que a cadeia de letras é 
desmontada em milhares de fragmentos pelos neurônios da retina e reconstituída 
antes de ser reconhecida. 

No processo de reconhecimento das letras, uma etapa importante é 
negligenciar variações inúteis, como a das formas A  a  a  A  a, que se referem 
ao tamanho das letras, à posição das palavras e à forma dos caracteres. É preciso 
extrair da variedade de formas físicas das letras sua identidade abstrata. Por 
outro lado, também é preciso ampliar as pequenas diferenças, com a existente 
entre bela e bala, no exemplo apresentado por Dehaene (2012, p.35). Para isso, 
é preciso a ligação da forma ao seu significado –, o que implica o acesso ao 
dicionário mental que se constitui das unidades de significação, as palavras e os 
morfemas, nome dado às partes da palavra com significado. Esse movimento 
em dupla direção caracteriza a dupla via da leitura, o movimento que parte 
das letras segue a via fonológica, e o que faz uso do dicionário, segue a via 
lexical. Essas duas vias trabalham, assim, paralelamente. Longo processo de 
aprendizagem sustenta essas habilidades que utilizamos sem nos darmos conta.

Todo esse grande trabalho neuronal implícito na leitura acontece 
em grande rapidez e sem que tenhamos qualquer consciência.  Várias redes 
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neuronais participam e diferentes áreas são envolvidas. O pré-tratamento 
visual das imagens visuais é realizado no lobo occipital.  O reconhecimento 
independente da forma, tamanho e posição na região occito-temporal esquerda 
(que “aprendeu” a desempenhar esse papel).  A conversão das imagens acústicas, 
no lobo temporal esquerdo.  A recuperação do significado, no lobo frontal. Esse 
funcionamento cerebral é o mesmo para qualquer leitor, independente da língua. 
Todos os leitores fazem uso da mesma rede anatômica, que se configura como 
uma invariante antropológica, parte da natureza humana. (DEHAENE, 2012)

Uma condição a ser destacada é que a rede neuronal para a leitura não 
pré existe no cérebro, diferentemente da linguagem falada que tem seu centro 
receptivo e o centro expressivo preparados para a aquisição da linguagem. Para 
construir a rede neuronal para a leitura, além da necessidade da existência de 
outras redes que serão envolvidas, o cérebro precisa criar um espaço especial 
para o reconhecimento das letras, que se instala entre as áreas já existentes 
de reconhecimento de objetos e a de rostos, no lobo temporal do hemisfério 
esquerdo, deslocando a do reconhecimento de rostos para o hemisfério direito.  
Nas  palavras de Dahaene (2012, p.166), “Não existe uma área pré programada 
para a leitura.”  Isto é, o cérebro cria um mecanismo para poder ler. Assim, 
conforme o estudioso, “o cérebro faz o novo com o velho”.  Recicla, sendo que 
“a reciclagem neuronal  é uma reconversão: ela transforma uma função que, 
antes, tinha sua utilidade em  nosso passado evolutivo, numa função nova mais 
útil no contexto cultural presente.” 

O processamento cerebral da leitura implica que as letras, formas 
apreendidas pela visão, sejam associadas aos sons da fala, apreendidos pela 
audição e produzidos oralmente. É preciso, então, converter uns em outros.  
Ressalta Dahaene (2012, p. 237) que a conversão grafema-fonema é uma 
invenção única na história da escrita e sua forma de escutar os sons da fala. 
Essa conversão, ponto crucial para o domínio da leitura, é efetivada no córtex 
occítpito-temporal esquerdo, pelo autor denominada “a caixa das letras”.  

Como se constata, o processamento da leitura é complexo e envolve várias 
redes neurológicas, a rede de reconhecimento visual, a dos sons da fala e sua 
articulação e a rede que permite o acesso ao significado. Essas redes constituem 
um esquema que funciona paralelamente e conjuntamente, coordenando-se e se 
integrando na realização da tarefa comum. Portanto, não é de surpreender que 
o aprendizado da leitura seja um longo e exigente processo, que precisa apoio 
e facilitação.  
E o que acontece no cérebro durante a aprendizagem da leitura? Aprender a 
ler implica na construção dessa rede neuronal, que é nova, mas reciclada, vai 
precisa de outras que já tenham sido construídas para poder fazer o novo com 
o velho. Para Daheane (2012, p. 186), “no curso da aprendizagem, a leitura 
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aterriza muito simplesmente no lugar do córtex onde se encontram os neurônios  
mais bem adaptados a essa tarefa.”

Dessa forma, aprender a ler depende também do  desenvolvimento de 
outros sistemas, o  sistema visual, que permite o reconhecimento de formas, 
e o lingüístico, relativo à construção sintática, ao vocabulário e aos sons da 
fala. Conforme Dahaene (2012, p.213): “Aprender a ler consiste em colocar em 
conexão dois sistemas cerebrais presentes na criança bem pequena: o sistema 
visual  de reconhecimento das formas e as áreas da linguagem.“ É preciso, 
portanto, que esses sistemas estejam suficientemente amadurecidos na época do 
aprendizado da leitura.  

Uta Frith propõe que a aprendizagem da leitura passe por três fases, cada 
uma caracterizada por uma estratégia particular. A primeira, que começa em 
torno dos três anos, é a logográfica: o reconhecimento das palavras é feito por 
meio de seus traços físicos que mais se destacam. Essa estratégia é considerada 
de pseudo leitura, pois a criança não decodifica, ainda não se deu conta da lógica 
da escrita. Conforme Dehaene (2012), parece haver no cérebro da criança uma 
projeção direta da forma global das palavras na direção do significado, sem que 
ela atente para a composição das letras ou sua pronúncia. A segunda fase é a 
alfabética, na qual a criança passa a se basear na análise das palavras em letras, 
que associa a sons e a síntese desses sons, manifestando-se pela decifração letra 
por letra. Passar a perceber os constituintes das palavras, as letras, e associá-
los aos fonemas é uma descoberta revolucionária. Da utilização cada vez mais 
eficiente da estratégia alfabética, surge a terceira fase, a ortográfica,  que permite 
o reconhecimento instantâneo das partes significativas da palavra, pois já foi 
construído um repertório de unidades visuais de tamanho variável. A criança 
passa a ler rapidamente, apoiando-se em características da palavra inteira. Há 
um paralelismo crescente do reconhecimento das palavras, a configuração 
do conjunto de letras correlacionada ao código das palavras propiciado pelo 
sistema visual.  

A competência que surge no decorrer da aprendizagem da leitura é 
chamada de metafonológica ou de consciência fonológica. Ao mesmo tempo 
que surge impulsionada pela leitura, ela é fundamental para o progresso dessa 
aprendizagem, como mostram as pesquisas (DEHAENE, 2012; GODOY, 2008; 
MORAIS, 1996; SCLIAR, 2009).  A habilidade de consciência fonológica, 
conforme Godoy (2008, p.117) é um “valioso instrumento que permite diminuir 
as dificuldades das crianças ao enfrentar o grande desafio de aprender a ler e 
a escrever”, determinando futuros bons ou mal leitores.
As imagens do cérebro de crianças em aprendizagem da leitura, conforme 
Dehaene (2012), mostram que a utilização inicial de porção extensa das áreas 
visuais vai desaparecendo, ao passo que vai aumentando a utilização da região 
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ótima para a leitura, a  occipito-temporal esquerda, assim como a utilização  
das regiões cerebrais associadas ao tratamento fonológico, o sulco temporal 
superior e o córtex pré-frontal inferior. A especialização da resposta lateralizada 
característica da região occito-temporal vai progredindo e, com a continuidade 
do exercício da leitura atinge a maturidade no início da adolescência. As 
pesquisas mostram também que outras regiões cerebrais associadas ao tratamento 
fonológico também se beneficiam com a aprendizagem e o exercício da leitura, 
aumentando sua atividade progressivamente: o sulco temporal superior e o 
córtex pré-frontal inferior (a área de Broca).

Pesquisa que comparou o cérebro de adultos alfabetizados com o de 
iletrados, realizada por Castro-Caldas (DEHAENE, 2012; LENT, 2013), 
mostrou que a alfabetização modifica ainda as regiões ativadas ao se escutar 
a fala e a anatomia do cérebro: o corpo caloso se espessa na parte posterior 
(regiões parietais dos hemisférios), levando a aumento da capacidade da 
memória, especialmente para palavras novas. 

Assim, é tal a contribuição da leitura para o homem que ela funciona 
como uma prótese: 

A expansão de nosso córtex pré-frontal, essa ‘catedral’ do espírito, 
permitiu à nossa espécie inventar a escrita. Por seu turno, esta 
invenção alavancou nossas capacidades mentais, dotando-nos 
de uma verdadeira memória suplementar, externa e durável, que 
nos permite ‘escutar os mortos com os olhos’, como sublinhou 
o poeta Francisco de Quevedo, e de acordar, depois de vários 
séculos de distância, o pensamento de escritores desaparecidos. 
Sob tal enfoque, a leitura é a primeira ‘prótese do espírito’ – uma 
prótese que as gerações de escribas adaptaram da melhor forma 
aos circuitos de nosso cérebros de primatas. (DEHAENE, 2012, 
p.345)

A leitura, como se vê, é uma necessidade social, assim como fonte de 
prazer. A leitura nos nutri. Como refere Morais  (1996, p. 13): “A leitura foi 
muitas vezes comparada á alimentação.”  Infelizmente, ainda nas palavras do 
autor mais a frente (p. 16)  “... como a alimentação, a leitura permanece muito 
mal compartilhada”. 

Em nossa sociedade atual, a leitura é imprescindível.  A escrita está 
por toda a parte, dos letreiros dos ônibus, placas indicativas e produtos no 
supermercado à tela do computador. A leitura se tornou imperativa à vida 
cotidiana, ao desenvolvimento cognitivo e ao exercício da cidadania, a tal ponto 
que o analfabetismo pode ser considerado “a pior das exclusões”, como propõe 
Scliar (comunicação oral). Essa exclusão abrange também a do conhecimento 
adquirido através da leitura, que permite a ampliação do olhar e da sensibilidade 
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para  muito além do que sozinho se poderia. Nesse sentido, destaca-se a 
importância da contribuição que o conhecimento do processamento cerebral da 
leitura oferece aos que se interessam pelo ensino e difusão da leitura.
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         8

Vazios da/na aprendizagem da 
escrita

Sonilda Sampaio Santos Pereira

Resumo: O ensino e a aprendizagem do sistema de escrita alfabética da 
língua portuguesa com (e por) crianças camponesas é nosso objeto de 
trabalho desde janeiro de 2001, quando da inauguração do projeto de 
educação integral da escola residencial rural Taylor-Egídio (ERTE) - 
Jaguaquara – Bahia. Pensa-se, neste momento, que há vazios no ensino 
da língua materna mais danosos que as complexidades do ato de aprender. 
Estudo qualitativo do tipo etnográfico, realizado na ERTE – pedagogia 
alternante -, cujo objetivo é analisar e contribuir com os processos de 
ensino e de aprendizagem do sistema de escrita alfabética da língua 
materna.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Sistema de escrita alfabética. 
Crianças camponesas.
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1. 
1. Introdução

Desde 2001, quando da inauguração do Projeto da Escola Estadual 
Rural Residencial Taylor-Egídio (ERTE), que nosso interesse se volveu para 
a questão da alfabetização de crianças e adolescentes camponeses. A referida 
escola, situada no município de Jaguaquara – Bahia, incrementa uma alternativa 
de educação formal para o ensino fundamental, é uma proposta de educação 
integral, na pedagogia alternante.

Nosso estudo in loco, no campo jaguaquarense, corrobora os dados 
oficiais do analfabetismo no Brasil. Às pessoas que vivem no campo não é 
facilitado o processo de aprendizagem da leitura e da escrita formais. O que 
não impede que as mesmas leiam a realidade que as cerca, façam relações e, 
contrariando as forças opressoras, busquem formas libertadoras de ser e de 
viver.

É uma pesquisa de abordagem qualitativa, que estuda o fenômeno da 
aprendizagem do sistema de escrita alfabética (SEA) da língua materna por 
crianças e adolescentes camponeses; faz uso do tipo etnográfico uma vez que 
recorre às técnicas de observação participante, entrevista intensiva aprofundada 
e a análise documental. Os dados quantitativos são utilizados bem como a 
pesquisa bibliográfica. Trata-se de um trabalho de perspectiva longitudinal e, 
por conta desta perspectiva, a forma textual deste artigo assemelha-se ao relato 
de experiência.

Em 2001 nosso objetivo focava-se na observação do processo de 
aprendizagem do SEA da língua materna por camponeses. Após constatarmos 
que os alunos do campo tinham múltiplas possibilidades de aprendizagens, mas 
obstaculizavam o ato de aprender quando o objeto proposto era a leitura e a 
escrita, nosso olhar foi convidado a mover-se. 

Desta forma, após uma década, em dezembro de 2010, nosso objetivo 
tem sido: analisar e intervir no processo de ensino do SEA. Pontuamos que 
ao focarmos o processo de ensino, o processo de aprendizagem está implícito. 
Este é a via para a análise daquele. Por isso, os vazios do ensino são, natural 
e evidentemente, os vazios da/na aprendizagem da leitura e da escrita. Os 
participantes são pessoas situadas geográfica e historicamente, que nasceram e 
vivem no campo.

Durante o período de 2001 a 2010, pensamos a possibilidade da 
aprendizagem do SEA a partir de suportes que julgávamos pertinentes a uma 
prática alfabetizadora que se pretendia sem preconceito lingüístico, crítica, 
significativa, includente, integral, libertadora e progressista. 
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2. Suportes para aprendizagem do sistema de escrita alfabética da língua 
materna por crianças e adolescentes camponeses.

A busca pelos suportes se deu diante da ânsia de dar conta da demanda 
de alfabetizar camponeses a partir dos sete (7) anos de idade9. Em 2010, durante 
o III Seminário de Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacionais, sobre 
“Docência, Gestão, Pesquisa e Ensino”, realizado em Vitória da Conquista, 
pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, discutimos em torno do 
tema: Alfabetismo de adolescentes e crianças camponesas: denúncia e anúncio 
(PEREIRA & NOVAIS, 2010). Naquele momento, apresentamos os suportes 
lingüísticos e pedagógicos que, até então, haviam embasado nossas práticas:

Inicialmente lançamos mão das contribuições do construtivismo para 
a alfabetização. Os trabalhos de Ferreiro e de Teberosky, sobretudo aqueles 
relacionados à psicogênese da língua escrita; à compreensão da fase em que o 
alfabetizando se encontra para uma intervenção necessária e propícia; à proposta 
de alfabetização concomitante ao letramento para o exercício da cidadania 
(FERREIRO & TEBEROSKY, 1991) e (FERREIRO, 2003, 2005). 

Paralelos aos suportes de Ferreiro e, como propostas convergentes, 
também organizamos e amparamos as práticas alfabetizadoras a partir dos 
eventos de letramento e da variedade de gêneros textuais (SOARES, 2001, 
2004) e (TFOUNI, 2000); dos projetos de leitura (JOLIBERT, 1994); e do 
trabalho com a ideia de símbolo e das relações monogâmicas e poligâmicas 
entre sons e letras – letras e sons (LEMLE, 1991).

Outro suporte utilizado foi a relação entre a linguagem e a escola, numa 
perspectiva social, apresentada por Soares (1993), na qual ela defende que 
as diferenças lingüísticas devem ser compreendidas apenas como diferenças, 
nunca como deficiências das classes desprestigiadas socialmente. Este suporte 
mostrou-se de relevância uma vez que as pessoas envolvidas no estudo 
pertenciam (e pertencem) às classes estigmatizadas linguisticamente.

Ainda com Magda Soares (2004) corroborada por Miriam Lemle (1991) 
e Faraco (2012), a clareza da relação fonema-grafema e a consciência fonológica 
foram valorizadas como bases para a aprendizagem do SEA da língua materna. 
Juntamente com o ensino da relação fonema-grafema, a proposta de oralidade, 

9  Referimo-nos à alfabetização aos sete (7) anos porque em 2001, quando foi inaugurado 
o Projeto da ERTE, era esta idade para o início do ensino fundamental. A partir de 06 de fevereiro 
de 2006, com a Lei nº 11.274, também o Projeto ERTE foi alterado e as crianças começaram a ser 
matriculadas e introduzidas no ensino do SEA aos seis (6) anos de idade.
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os espaços de fala que constituem o sujeito e a interação verbal como lugar de 
produção da linguagem e constituição dos sujeitos também foram observados, 
como orienta Geraldi (1993). 

Da mesma forma orienta Faraco “a escola não pode descuidar da 
oralidade, seja pelo efeito positivo que seu desenvolvimento tem sobre o conjunto 
das práticas de linguagem, seja pela relevância que  o falar em situações formais 
tem para a vida cidadã” (FARACO, 2012, p. 97).

Aos legados de Geraldi e de Faraco sobre a necessidade da interação 
verbal, da oralidade, corrobora Foucambert (1994) e acrescenta o valor da 
oralização enquanto atividade constituinte da cadeia oral a partir do escrito, 
permitindo atribuição de sentido ao que ainda não o tem. 

Os suportes apresentados até aqui sinalizaram a possibilidade de uma 
alfabetização para além do domínio das capacidades de ler e de escrever, para 
uma alfabetização crítica por meio de uma pedagogia radical, cuja ênfase seja 
colaborar com o alfabetizando para que leia o mundo e a palavra criticamente 
(GIROUX, 1997).

Neste sentido Giroux dialoga com Paulo Freire (1981, 1985, 1987, 
1994, 2000, 2001, 2003). Toda obra deste pode ser sintetizada como o suporte 
freiriano da práxis alfabetizadora integral, progressista e libertadora. No caso 
particular deste estudo que se realiza com pessoas do campo, muitas das quais 
excluídas social e linguisticamente, os suportes de Freire têm sido lastros nos 
quais se assentam os outros suportes convergentes.

Para a escrita dos novos conceitos, sem valorização desmedida da 
forma gráfica convencional das palavras, o suporte utilizado foi e tem sido os 
de Pereira (2008) os quais corroboram a ideia do erro gráfico como hipótese 
e, enquanto hipótese, aceitável e discutível com o alfabetizando. Da mesma 
forma, Pereira (2008) apoia que as atividades com a linguagem sejam além 
da metalinguagem, sejam atividades epilinguísticas, isto é, reflexões sobre os 
textos. Textos orais e escritos que podem ser explorados em suas múltiplas 
possibilidades de realizações e conexões.

As práticas de reflexões sobre os textos também se ampararam (e 
amparam) nas propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) 
que defendem os espaços pedagógicos destinados ao ensino e à aprendizagem 
da língua como espaços garantidos para a contínua reflexão sobre a língua. Daí, 
inferimos que não pode haver alfabetização sem um pensar sobre o fenômeno 
da linguagem humana. 

Compreendemos que para o alfabetizador realizar uma prática deste 
porte precisaria de contínua formação. A falta da formação continuada específica 
para o ensino da leitura e da escrita já foi pontuada por Cagliari (1992), quanto 
ele também critica as deficiências pedagógicas que resultam nos altos índices 
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de não aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Cagliari foi outro 
suporte importante nos dez primeiros anos deste estudo que busca, por meio da 
lingüística aplicada, uma alternativa para a alfabetização.

Evidentemente todos os suportes citados são valiosos na construção de 
uma prática responsável, comprometida com o fazer educacional, sobretudo com 
a alfabetização, mas a avaliação dos alfabetizadores sobre a aprendizagem dos 
alfabetizandos, ano a ano da primeira década, não foi satisfatória. Esperava-se 
um crescendo na aprendizagem dos alunos, mas o que houve foi uma oscilação 
como apresenta o gráfico 1, na seção seguinte.

Então, como instiga Ferreiro “é útil se perguntar através de que tipo 
de práticas a criança é introduzida na língua escrita e como se apresenta este 
objeto no contexto escolar: usa-se a literatura infantil na escola?;  trabalha-se, 
exaustivamente, a tipologia textual?” (FERREIRO, 1993, p. 30)

Feitas estas e outras perguntas e, insatisfeitos com as respostas, 
começamos a desconfiar de nossa ação pedagógica alfabetizadora e a colocamos 
sob a mesa para ser julgada; a partir do julgamento, nos debruçamos em 
reflexões. Como ensinou o professor Paulo Freire, ação e reflexão andam juntas 
e uma não pode prescindir da outra.  

Recorremos aos documentos institucionais, as atas dos Conselhos de 
Classe, que são, de alguma maneira, a fotografia das ações. Foram os dados 
concretos que solidificaram a reflexão e que fez surgir outra visão, outras 
perguntas e outras tentativas de respostas práticas.

3. Dados concretos. Reflexões. Vazios.
O Projeto de alfabetização da ERTE recebeu dos suportes teóricos e 

metodológicos citados na seção anterior contribuições consideráveis. Todavia, 
o grupo de professores alfabetizadores precisou rever suas práticas e debruçar-
se sob um período de reflexão. O gráfico abaixo aponta o percentual de alunos 
que não conseguiram aprender a ler e, consequentemente, não conseguiram 
escrever durante a primeira década da Escola Estadual Rural Taylor-Egídio:

Talvez estes percentuais fossem aceitos por escolas de ensino regular, 
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mas em sendo a ERTE uma escola residencial na qual o  alfabetizando está 
imerso no processo de aprendizagem formal durante trinta (30) dias, a cada dois 
(02) meses, os resultados não satisfizeram aos alfabetizadores.

Na residência escolar são múltiplas as oportunidades de usos sociais 
e de interações com a escrita e, segundo Morais (2012) estas oportunidades 
afetam o ritmo do percurso evolutivo de apropriação do SEA.

Em 2001 foram matriculados trezentos e dezoito alfabetizandos (318). 
Destes, cento e noventa e seis (196) construíram uma base alfabética, chegaram 
ao nível silábico alfabético, relacionaram fonema-grafema. Outros cinqüenta e 
um (51) mudaram de região rural e foram obrigados a sair da escola residencial 
e setenta e um (71), representando 22,3% não se apropriaram do sistema 
notacional, não leram, não escreveram.

Quatro anos depois, em 2005, a matrícula foi de seiscentos e cinqüenta 
e nove (659) alunos em fase de aquisição do SEA, agrupados pelo critério da 
idade. Segundo a avaliação docente, apenas duzentos e quarenta e oito (248) 
atingiram os alvos propostos de leitura e escrita, duzentos e sete (207) não 
ficaram no internato e duzentos e quatro (204), isto é, 30,1%  não aprenderam 
a ler nem a escrever.

No ano de 2010 foram quatrocentos e dezesseis (416) matriculados, 
cinqüenta e dois (52) foram transferidos; trezentos e cinco (305) aprenderam 
e, um número menor que nos anos de 2001 e 2005, não aprendeu: cinquenta e 
nove, (59) representando um percentual de 14,2%.

Diante do exposto, a pergunta se impôs: “por que crianças camponesas, 
imersas numa prática alfabetizadora, numa escola residencial, não têm êxito 
considerável na aprendizagem do SEA da língua materna?” Esta pergunta 
moveu nossa visão, redirecionou nosso foco e, em conjunto com os vinte e 
três (23) alfabetizadores, começamos a pensar na possibilidade de vazios da/na 
aprendizagem como consequência dos vazios do/no ensino. 

Haveria dificuldade na transposição dos suportes teóricos e 
metodológicos, tão bem aceitos e incorporados aos discursos dos alfabetizadores, 
para a prática do ensino? O que houve com o ato de ensinar que resultou em 
não aprendizagem de 29,9% dos alfabetizandos, no ano de 2003; e de 30,1%, 
em 2005?. Não houve diagnóstico de deficiência cognitiva destes percentuais 
de alfabetizandos10.

Neste momento da pesquisa pensamos que há vazios no ensino e na 
aprendizagem do SEA da língua materna muito danosos. Vazios que se referem 
às ausências:

Primeiro, da oportunização da leitura da palavramundo (FREIRE, 
10  É necessário notar que a ERTE tem parceria com profissionais da Psicologia e da 
Saúde. Este realizam diagnósticos com os alunos que apresentam dificuldades em aprender.



85

1994) nos espaços físicos, temporais e geográficos constituídos para o ensino 
do SEA da língua materna. Embora Paulo Freire tenha sido estudado durante 
a primeira década do projeto, sua experiência com a leitura do mundo parece 
não ter sido contemplada no ensino, enquanto que sua experiência, ao longo da 
escolarização parece ter se repetido:

O ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro a 
leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois, a leitura da 
palavra que nem sempre, ao longo da minha escolarização, foi a leitura da 
palavramundo.  (FREIRE, 1994, p. 12 -  15).

Segundo, o vazio da fascinação do lugar preciso em que o conhecido se 
torna desconhecido (FERREIRO, 2005). A fascinação diante do ato de ler de que 
ela trata como lugar preciso em que o conhecido se torna desconhecido, o ponto 
exato, fascinante, misterioso, que convida ao conhecimento e ao crescimento, 
também não foi construído no ensino.

O adulto tinha um livro... e o adulto lia. E a criança, fascinada, escutava como 
a língua oral se torna língua escrita. A fascinação do lugar preciso em que o 
conhecido se torna desconhecido. (FERREIRO, 2005, p. 63).  

Bem parecido com o anterior, o terceiro vazio de que nos demos conta 
foi do despertar do sujeito para o encanto das palavras (QUEIRÓS, 2002). 
Queirós valoriza o leitor e desafia a prática pedagógica do ensino da leitura para 
despertar, no sujeito leitor, o encanto pelas palavras.

É necessário um projeto de educação capaz de despertar o sujeito para o 
encanto das palavras. Toda palavra é composta. Quando se diz a palavra “pai”, 
sei que cada indivíduo adjetiva essa palavra com sua experiência (QUEIRÓS, 
2002, p. 160). 

Pensamos que o encantamento com as palavras colaborará tanto com a 
aprendizagem do SEA quanto com a compreensão e a memorização da norma 
ortográfica.  Facilitará, portanto, a proposta de ensino reflexivo da ortografia 
orientada por Morais (2012).

Em quarto e quinto lugares, observamos o vazio da reflexão sobre a 
leitura que resulta no texto-leitura (BARTHES, 2004) e na ausência da ação 
reflexiva sobre a própria linguagem como orienta Faraco “é necessário realizar 
sempre uma ação reflexiva sobre a própria linguagem, integrando as práticas 
socioverbais e o pensar sobre elas” (FARACO, 2012, p. 98). 

O sexto vazio que observamos nas reflexões sobre as ações alfabetizadoras 
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foi o vazio do resgate da capacidade leitora que constrói a cidadania (YUNES, 
2002). A desobstrução do processo de construção da cidadania e a concomitante 
constituição dos sujeitos, enquanto aprendizes do SEA da língua materna, são 
processos que, se respeitados, podem cooperar como alavancas na aquisição e 
domínio da leitura e da escrita. É isso que Eliana Yunes defende ao tratar das 
complexidades da leitura.

Resgatar a capacidade leitora dos indivíduos significa restituir-lhes a 
capacidade de pensar e de se expressar cada vez mais adequadamente em sua 
relação social, desobstruindo o processo de construção de sua cidadania que 
se dá pela constituição do sujeito (YUNES, 2002, p. 54). 

 O sétimo vazio na/da aprendizagem da escrita tem a ver com a maneira 
de ensinar a qual não contemplava uma organização pedagógica adequada que 
possibilitasse à criança uma transição natural da fase do desenho das coisas para 
o desenho das palavras. Como sugere Vigotsky:

O desenvolvimento da linguagem escrita [...] se dá pelo deslocamento do 
desenho das coisas para o desenho das palavras... Na verdade, o segredo 
do ensino da linguagem escrita é preparar e organizar adequadamente essa 
transição natural. (VIGOTSKY, 1991, p. 131)

   
 Ainda com Vygotsky, analisamos o oitavo vazio que diz respeito à 
ausência de criação de necessidade intrínseca e relevante da escrita para a vida: 

A escrita deve ter significado para as crianças, uma necessidade intrínseca 
deve ser despertada nelas e a escrita deve ser incorporada a uma tarefa 
necessária e relevante para a vida. Só então poderemos estar certos de que ela 
se desenvolverá não como hábito de mão e dedos, mas como uma forma nova 
e complexa de linguagem. (VIGOTSKY, 1991, p. 133)

 O nono vazio está relacionado ao que Morais (2012), citando Cruz 
& Albuquerque (2011) e Oliveira (2010) apontou como “grave problema” ao 
analisar a história de fracasso da alfabetização na escola brasileira: falta de 
metas específicas para cada ano: “A ausência de progressão no que é ensinado 
e aprendido ao longo do primeiro ciclo é conseqüência da ausência de metas 
específicas para cada um dos três anos que compõem o ciclo.” (MORAIS, 2012, 
p. 23).
 O décimo e último vazio diz respeito à “falta de fundamentação sobre 
o próprio processo da leitura e sobre os princípios que sustentam o sistema de 
escrita e leitura da língua (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 34).

Após estas reflexões, a equipe de alfabetizadores da ERTE tem pensado, 
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muito mais, no ato de ensinar a leitura e a escrita. Depois de sistematizar os 
possíveis vazios do ensino e, portanto, na aprendizagem, reflete sobre novas 
possibilidades pedagógicas.

4. Dos vazios na/da aprendizagem da escrita às outras possibilidades de 
ensino: uma perspectiva... uma esperança no ensino da leitura e da 
escrita

Além dos dez vazios citados na seção 3, o estudo sobre a alfabetização 
de camponeses sinaliza que tanto a aprendizagem quanto o ensino do SEA e, 
posteriormente, da norma ortográfica são processos complexos. No momento, 
os alfabetizadores, enquanto pessoas responsáveis pelo ensino, problematizam 
muito mais suas práticas. Ao assumirem os vazios da primeira década, 
abordaram outras maneiras de trabalho pedagógico, saberes construídos a partir 
da docência que anunciam preenchimentos.

Tantos os vazios destacados após as leituras reflexivas comparadas às 
práticas, quanto às outras maneiras de trabalho pedagógico extraídas dos saberes 
próprios e pontuadas pelos alfabetizadores, foram assumidos como desafios a 
serem vencidos. Por isso, o que seria uma conclusão, é  uma perspectiva, uma 
esperança.

Embora complexo o processo de aprendizagem da escrita, não menos 
complexo o processo de ensino. Nossa pesquisa, em uma década de observações 
e intervenções, sinaliza que as dificuldades de ensino da escrita são mais danosas 
que se pode imaginar! Muitas vezes trata-se de um ensino ensopado de suportes 
teóricos bem discutidos, porém com dificuldades intensas na transposição para 
a prática. São, por vezes, teorias, metodologias e programas bem intencionados, 
mas tensionados por forças rígidas e impalpáveis, por isso escorregadios e 
difíceis de serem vencidas. 

Isso posto, pode-se afirmar que mesmo as incisivas intervenções do Estado  
brasileiro, nos últimos dez/doze anos, no sentido de redirecionar a escola 
fundamental [...] – como os PCNs, [as avaliações externas], o Programa 
Nacional do Livro Didático – não têm conseguido estimular uma ação 
inovadora e transformadora. O caminho do possível ainda está por se fazer. 
(FARACO, 2012, p. 90)

Sim, Faraco, vamos tentando fazer um caminho. Neste estudo os 
suportes que deram (e dão) sustentação à prática, também enfrentaram (e 
enfrentam) as referidas forças contrárias que impedem o redirecionamento da 
escola fundamental, mas  observamos  que foram os referidos suportes, tanto 
os mencionados na seção 2, quanto as intervenções do Estado, que conduziram 
nossos passos para a reflexão atual sobre a prática alfabetizadora.
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Durante o processo reflexivo e autorreflexivo emergiram os vazios do/
no ensino, os quais estão apontados na seção 3 e, como consequência deles, 
os vazios da/na aprendizagem da leitura e da escrita. Daí, os alfabetizadores 
lançaram os olhares para alternativas de ensino que vão além dos vazios da/na 
aprendizagem já pontuados.

Naturalmente que, ao pensar o ensino, o alfabetizador pensa a si 
mesmo. De posse do pensamento de si e sobre si, os participantes deste estudo, 
propomos o ensino do SEA da língua materna de uma forma que, ao término 
do ano letivo de 2011 – primeiro ano da segunda década do projeto ERTE – o 
percentual de alunos que não aprenderam a ler e a escrever foi compatível com 
o percentual de 2006: 2,9% (o melhor da primeira década), como apontado no 
Gráfico 2:  

Pretende-se nova perspectiva e renovada esperança na aprendizagem da 
leitura e da escrita a partir de um renovado ensino. Ensino que compreenda as 
complexidades do processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética, 
sua história pari passu com a história da própria humanidade, seu simbolismo e 
suas implicações para a vida na sociedade letrada. 

No ensino revisto, a aprendizagem da leitura se dará no bojo da leitura 
da palavramundo, onde cada palavra traz um encantamento; no lugar onde 
o conhecido se torna desconhecido por meio da leitura e da ação reflexivas 
sobre a própria linguagem. Lugar onde aprender a leitura e a escrita é responder 
necessidades intrínsecas da vida.  

Neste lugar de ensino almejado, a aprendizagem da escrita acontecerá 
organizadamente e o desenho das palavras será um deslocamento do desenho 
das coisas por meio de metas claras e específicas bem fundamentadas sobre 
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o próprio processo da leitura e dos princípios que sustentam o sistema de 
escrita alfabética. Assim, o caminho do possível que ainda está por se fazer, se 
fará. Mais que ultrapassar os vazios, a aprendizagem da/na escrita construirá 
cidadania.
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9
Rádio na escola: gêneros 

textuais, competência 
linguística, educação e 

tecnologias da comunicação 
Valdeci Reis & Ana Karina Corrêa

Resumo: A partir dos resultados da pesquisa Gestão e Práticas Pedagógicas 
no Âmbito do Programa UCA: Desafios e estratégias à consolidação de 
uma política pública para a educação básica11, o presente estudo destaca 
uma experiência pedagógica na rede municipal de ensino de Jaraguá do 
Sul e as suas contribuições para o processo de alfabetização. 

Palavras-chave: Comunicação, Alfabetização, Séries Iniciais. 

11  Trata-se de uma pesquisa coordenada pela Professora Dra. Elisa Maria 
Quartiero (UDESC), a pesquisa contou com a colaboração dos Professores 
Nelson de Luca Pretto (UFBA), Maria Helena Silveira Bonilla (UFBA), Monica 
Fantin (UFSC) e com os bolsistas Ana Karina Corrêa e Valdeci Reis. 
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1. Introdução
Trabalhar a língua falada na escola às vezes é um grande desafio, 

especialmente nas séries iniciais. Nesse sentido, a Rádio Escolar é um ótimo 
mecanismo para trabalhar a interdisciplinaridade e a introdução dos meios de 
comunicações nos primeiros anos escolares. No entanto, é necessário destacar 
que trabalhar com rádio na escola não tem idade, esta é uma mídia que pode 
alcançar a todos. 

Considerando a rádio dentro do espaço escolar e para explorarmos 
suas múltiplas possibilidades, implica aquisição e desenvolvimento de novas 
competências que requerem mudanças no meio ambiente de aprendizagens, 
o que inclui mudanças significativas nas práticas pedagógicas e na gestão da 
educação. Nessa perspectiva, o uso das tecnologias na educação básica pode 
ser entendida como uma condição de cidadania, pois a inclusão digital deve ser 
entendida também como inclusão social, cultural, tecnológica e intelectual a fim 
favorecer a efetiva participação dos sujeitos na cultura. 

Pela rádio escolar é possível envolver o lúdico na aprendizagem de 
etapas importantes da vida escolar, que seria o domínio da linguagem oral e 
escrita, e seus diversos gêneros textuais. Com a rádio escolar o estudante tem 
a oportunidade de vivenciar e incorporar aspectos da aprendizagem que não 
teriam o mesmo resultado com a simples leitura do livro didático, permitindo 
“o rompimento com o modelo asséptico de letramento autônomo escolar (...) 
desvinculado da vida social (BALTAR, p. 29, 2012)”. Pela rádio estar articulada 
a escola, sendo desenvolvida pelos estudantes e professores, o estudante se 
coloca enquanto pessoa de voz ativa que não apenas recebe, mas também 
produz e reflete sobre o que é dado, estendendo esta reflexão para outros meios 
de comunicação fora do âmbito escolar, como a rádio comercial (AM/FM), 
televisão, jornal e internet. 

Quando Cervera (2012) afirma que “com o rádio, abrimos uma janela 
ao mundo com o qual interagimos” (p. 211), ela está destacando o trabalho de 
expressão oral, possibilitado pela rádio escolar. Além de ser uma atividade em 
que as crianças demonstram muita motivação para realizá-la, a autora destaca 
a necessidade de a escola introduzir nas séries iniciais o trabalho em equipe e o 
respeito pelos companheiros, nas palavras da autora: 

Com o rádio, a tarefa a ser realizada encontra uma ocasião propícia e resulta em 
um exercício privilegiado para que a competência linguística de nossos meninos 
e nossas meninas seja exercitada. E isto não é somente pelos conteúdos que os 
programas trabalham, mas também devido ao fato de que, ao se tratar de um meio 
de comunicação, a maneira pela qual as coisas são ditas é tão importante como as 
próprias coisas que são ditas: se não são respeitadas as formas, tanto os termos de 
correção gramatical como dicção, entonação e uma boa pronúncia, a mensagem 
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não poderá ser transmitida com eficácia. Aqui, por efeito, os tons, os modos de 
nos expressarmos, a articulação precisa dos sons ou a musicalidade adequada 
para cada mensagem são aspectos que adquirem uma importância capital e 
exigem dos alunos uma compreensão exata daquilo que está sendo dito por eles 
com todos seus matizes. Além disso, como educar a voz para dar uma intenção 
determinada ao que foi dito somente pode ser feito escutando aos outros e a si 
mesmo, esta ocasião também é propícia para o trabalho em equipe, o respeito 
aos companheiros e o gosto pelo trabalho bem feito. (CERVERA, 2012, p. 212).

Um programa de rádio na escola deveria envolver os mais diversos 
atores presentes no ambiente escolar, estudantes, professores, pais e demais 
funcionários da escola. Também é importante que não se busque apenas os 
melhores alunos para participar da rádio. A rádio deve ser uma construção de 
todos e para todos, lugar em que todos têm voz, o estudante acima do peso, o 
que tem dificuldade de relacionamento, o que tem dificuldade de aprendizagem, 
o que se destaca nos esportes e o que é esforçado. É saudável que exista uma 
rotação nos papéis dentro da rádio, que não seja sempre o mesmo locutor, 
entrevistador, redator... Todos têm que ter a oportunidade de desempenhar as 
mais diversas funções, aprendendo juntos com respeito e comprometimento.

As discussões apresentadas nesse artigo têm por base um estudo de 
caso realizado na rede municipal de ensino de Jaraguá do Sul, região nordeste 
do Estado de Santa Catarina. O município mencionado foi contemplado com 
diversos programas do Governo Federal com o objetivo de promover inclusão 
tecnológica nas escolas municipais. Em 2012, investiu R$ 2.126.695,48 (dois 
milhões, cento e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e 
oito centavos) para expandir o Programa Um Computador Por Aluno para todas 
as escolas de Ensino Fundamental (JARAGUÁ DO SUL, 2012). 

2. O que trabalhamos quando fazemos um programa de rádio na escola?
A professora Núria Cervera (2012), a partir da experiência de um 

estudo de caso realizado em escolas públicas na Catalunha – região nordeste da 
Espanha – afirma que qualquer ferramenta que utilizamos para a educação de 
nossos alunos deve contribuir para a melhoria de seus processos de aprendizado. 
Nesse sentido, o rádio nos ajuda não somente a melhorar a língua oral, mas 
também a trabalhar muitos outros aspectos destacados pela autora seguir: 

1. Ele nos ajuda no processo de consolidação do ensino-aprendizado da 
comunicação sob o ponto de vista linguístico, uma vez que permite 
trabalhar as habilidades comunicativas básicas, tais como escutar, 
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escrever, e falar. 
2. Permite que nos tornemos comunicadores competentes, já que 

possibilita o trabalho da expressão oral, fazendo com que ela seja mais 
fluente, precisa e rica. 

3. Otimiza o hábito de escutar de maneira ativa e completa (quando 
nos é proposto averiguar uma suposição ou escutar um boletim de 
informações ou até mesmo a nós próprios e a nossos colegas). 

4. Possibilita criar situações comunicativas nas quais os alunos devem 
expressar aquilo que querem transmitir de maneira clara, coerente, 
criativa e adequada. 

5. Permite realizar um trabalho fonético intenso e com sentido e valorizar 
o fato de falar corretamente. 

6. Faz com que o aprendizado assuma significado. Ou seja, que os alunos 
se deem conta de que a rapidez de leitura e a entonação são importantes, 
que se comunicar corretamente e com clareza é necessário e que 
compartilhar o que alguém sabe ou aprende faz sentido. 

7. Fomenta o trabalho em equipe e permite atender à diversidade de 
nossos alunos, reforçando o papel de cada um, uma vez que todos têm 
um papel na Rádio Escolar e nenhuma pessoa é mais importante do 
que a outra. 

8. Torna possível que os alunos deixem de ser meros receptores de 
informações e passem a ser criadores e transmissores. 

9. Permite aos alunos a utilização de diferentes meios tecnológicos e 
audiovisuais – uso de gravadores MP3, laptops, programa de edição de 
áudio Audacity, etc.

10. Fomenta a educação entre diversos agentes educativos (alunos, 
professores, família...).

11. Abre a escola ao mundo e o mundo a escola. 

A discussão sobre o emprego ou não de tecnologias digitais na educação 
é parte de uma discussão maior, que desde a última década do século passado, 
tem procurado analisar sob diferentes enfoques a questão da presença das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em vários contextos da vida 
social, econômica e cultural.

Há a constatação entre os estudiosos da área de Tecnologia e Educação 
que a  inserção de tecnologias digitais nos processos educativos é cada vez 
mais exigida, seja por meio da criação de políticas públicas educacionais para 
sua incorporação, seja por meio dos dispositivos discursivos mais populares – 
televisão, rádio, jornais – presentes na sociedade. Os movimentos da sociedade 
da informação em favor das “inovações tecnológicas” levam vários setores da 
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sociedade civil e governamental a apontarem a necessidade emergente e urgente 
das instituições educacionais acompanharem os movimentos de mudança que 
estão plasmando a sociedade contemporânea (PINTO, 2005; CASTELLS, 
1999; FRANCO e SAMPAIO, 2004).

Dois aspectos destacam-se nestas discussões realizadas no âmbito 
educacional: o ponto não é mais a adesão ou não às tecnologias nos processos 
educativos e a promoção ou não ao acesso aos recursos tecnológicos disponíveis. 
O ponto central da discussão entre pesquisadores da área de educação e os 
professores que atuam nas escolas é saber como empregar tais recursos nas 
práticas docentes e no cotidiano escolar, isto é, avançar a discussão para a 
qualidade de acesso. Esta abordagem envolve a discussão sobre as possibilidades 
das redes sociais; como os estudantes podem aprender mais e melhor com os 
usos das tecnologias, como os professores podem instaurar outros processos de 
ensino que possibilitem aprendizagens mais coetâneas com o tempo presente e 
suas necessidades.

O resgate da historiografia das políticas públicas na área é importante e 
se faz necessário para compreendermos o mal estar que abala muitos educadores 
quando se debate a incorporação das tecnologias digitais no currículo da 
educação básica. Nas últimas décadas, a inclusão tecnológica nas escolas 
públicas foi uma demanda presente nas políticas educacionais, esse movimento 
exige uma nova postura do educador como nos aponta Pozo (2012): 

O Professor já não é aquele que tem todas as respostas, e sim 
aquele que sempre atua como guia, um tutor do aprendizado. O 
professor é quem motiva, sugere, acompanha e torna possível que 
os objetos da prática pedagógica sejam alcançados, isto é: que 
cada aluno seja autônomo e responsável pelo seu aprendizado; que 
saiba avaliar de forma crítica tudo que aprendeu; que mantenha o 
interesse em continuar aprendendo. (POZO, 2012, p. 140)

No estudo de caso analisado o professor desempenhou o papel de guia, 
sempre atento aos interesses e necessidades dos alunos, trilhando com eles o 
caminho para novas descobertas, aprendendo juntos como criar uma rádio na 
escola. 

Os programas de rádio desenvolvidos na escola estudada foram gravados 
e editados através do  software livre Audacity e publicado no Blog da escola, 
outras ferramentas tecnológicas também foram utilizadas na produção. Para 
isso, explicaremos a seguir as etapas que envolvem o processo de desenvolver 
um programa rádio.
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3. Como fazer rádio na escola?

RECURSOS MATERIAIS

•	 Laptops ou computadores  
•	 MP3 ou Microfone – Para gravação e edição do programa.
•	 Máquina fotográfica e filmadora – Para eventuais registros 
•	 Audacity – Programa de edição de áudio disponível gratuitamente na 

internet. 

ROTEIRO

No roteiro, escrevemos tudo o que será transmitido, desde a entrada das 
aberturas e a música até o que o cada locutor irá dizer. Ele serve para organizar 
no tempo as transmissões e tem dupla utilidade: por um lado serve aos técnicos 
para que a todo o momento saibam o que devem fazer; e de outro, também serve 
como guia aos próprios locutores. 

Alguns autores (BALTAR, 2012; CERVERA, 2012) definem as etapas 
da construção de um programa de rádio em: 1. Planejamento – planeja-se o que 
se quer transmitir no programa de rádio (entrevistas, músicas...); 2. Pesquisa – 
pesquisa-se sobre o que se quer transmitir no programa de rádio; 3. Produção 
escrita – escreve-se as falas que serão lidas durante o programa de rádio; 4. 
Revisão – revisa-se as falas e o conteúdo do programa de rádio; 5. Gravação 
– grava-se o programa; 6. Edição – edita-se a gravação quando necessário 
(quando a transmissão não é ao vivo); e 7. Reprodução (quando o programa de 
rádio é gravado – contrário do ao vivo).

Recomenda-se alguns ensaios antes da gravação do programa de rádio, 
considerando que o tempo destinado ao ensaio é essencial para que se obtenha 
um bom programa. Também é preciso destacar que para se ter um resultado 
positivo e a devida motivação dos alunos, é fundamental que o professor atue 
como mediador e deixe eles decidirem como será estruturado o programa de 
rádio.  

4. Considerações finais
Desenvolver uma rádio escolar apresenta vários desafios ao longo do 

processo de planejamento e desenvolvimento, sendo de extrema importância 
envolver e engajar os alunos neste projeto, que conta com um (ou mais) 
professor responsável atuando como mediador. A presença de professores das 
mais diversas disciplinas e alunos de várias idades só tem a somar e enriquecer 
o projeto rádio escolar. A programação da rádio também não precisa ser 
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uma coisa estanque, podendo inicialmente contar com uma programação de 
variedades, e posteriormente se tornar uma programação mais conectada a um 
evento específico acontecendo na escola. As possibilidades são muitas, ainda 
mais quando podemos contar com pessoas comprometidas e com vontade de 
aprender sempre.
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SEGUNDA PARTE: 

Entrevistas

“Eu acho muito necessário uma formação específica para alfabetizar, 
porque no curso de pedagogia os profissionais precisam se tornar 
professores de um monte de coisas.”
(Magda Soares)

[...] “atribuo uma importância essencial ao conhecimento por parte dos 
alfabetizadores dos fundamentos que embasam o método, constituindo 
uma teoria, para que não o apliquem mecanicamente”.
(Leonor Scliar-Cabral)

 “A relação educativa é amorosa (mas sem qualquer confusão com a tal 
“pedagogia do amor”). Quem não crê no futuro, quem não aposta nos 
sujeitos, quem se deixou sobrecarregar com o cotidiano esquecendo 
sonhos, este tem muito mais dificuldades para ensinar porque já desistiu 
de educar”.
(João Wanderley Geraldi)
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10
Conhecimentos básicos que 

um Pedagogo precisa ter para 
alfabetizar

Emilee Marques 
Hiassana Scaravelli, 

Natália Fortunato 
Sélia Ana Zonin  

Acadêmicas de Pedagogia 
 FAED/UDESC – 6ª fase 

Entrevistada: Profª Emérita Drª Magda Becker Soares (UFMG)

Data da entrevista: 15 de maio de 2013

Acadêmicas UDESC: Temos, nesta reta “final” da graduação em Pedagogia, 
nos questionado a respeito das questões que envolvem a alfabetização 
(quando, como, com que recursos). Neste sentido gostaríamos que comentasse 
brevemente sobre alguns conhecimentos básicos que um Pedagogo precisa ter 
para alfabetizar. O que você acredita ser indispensável para obtermos “sucesso” 
no processo de alfabetização? 

Magda Soares: A formação, hoje, para alfabetizar em um curso de pedagogia 
está sendo insuficiente. Insuficiente, porque é um processo fundamentalmente 
linguístico e a linguística está em geral, muito fora dos cursos de pedagogia. 
Linguístico, fonológico, psicológico, tanto da psicogênese como da psicologia 
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cognitiva, tudo isso muito focalizado na criança e em seu processo de 
aprendizagem. Não falo da linguística do curso de letras, que tem outra 
finalidade, formando outro tipo de profissional. Na pedagogia deveria ser uma 
linguística aplicada às questões da alfabetização propriamente. Então, eu venho 
lutando muito para isso. Eu acho muito necessário uma formação específica 
para alfabetizar, porque no curso de pedagogia os profissionais precisam 
se tornar professores de um monte de coisas. A alfabetização requer muito 
fundamento. Muito conhecimento se faz necessário. O pedagogo precisa saber 
sobre matemática, história e geografia, quando não se tem que assumir também 
as aulas de artes. Então, é realmente o curso que tem tido muita dificuldade para 
formar o professor dos anos iniciais e da educação infantil. O outro problema 
que vejo: o processo de alfabetização deve, sim, ser iniciado na Educação 
Infantil. Por quê? Porque é um período maior de tempo que a criança vai ter 
para se apropriar da escrita e também porque é uma fase fundamental para o 
processo de alfabetização, até porque a criança com quatro e cinco anos já sente 
necessidade se ser introduzida nesse processo. Há muita resistência, pois temos 
uma tradição de educação infantil de brincadeiras, que é para a criança brincar 
e se desenvolver socialmente, mas isso não impede que você já introduza a 
criança no mundo da escrita, uma vez que esta já está ansiosa para entrar nesse 
mundo.

Acadêmicas UDESC: A dúvida acerca da “idade certa” para alfabetizar tem 
sido presença constante em nossa formação. Existe uma “idade certa” para 
alfabetizar? Qual seria o momento ideal/recomendável de se alfabetizar, no 
sentido técnico do termo mesmo? Será no 1º ano, no 2º, ou durante todo o 1º 
ciclo?
 

Magda Soares: Boa pergunta! É complicado que toda criança se alfabetize 
até os 8 anos de idade. Primeiro, é preciso saber o que se considera uma 
criança alfabetizada. É difícil definir isso, pois o processo de alfabetização é 
contínuo. Eu costumo dizer que até a gente está se alfabetizando ainda, quando, 
por exemplo, você tem dúvida se uma palavra se escreve com “s” ou “z”. Em 
segundo lugar, é difícil definir essa tal de idade certa. Eu tenho um pouco de 
restrições a essa concepção. Antes a criança tinha que ser alfabetizada no 1º 
ano do primário, e se não se alfabetizasse era reprovada até se alfabetizar, o 
que significava codificar e decodificar com algumas habilidades. Hoje se corre 
o risco de alguns professores começarem a pensar assim: “até os 8 anos está 
alfabetizada, seja lá o que for isso, e agora eu não preciso fazer mais nada”. 
Tem que se ter muita clareza do que significa uma criança alfabetizada. Mas, 
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enfim, sempre há um esforço que o país faz, no caso aumentou a idade, antes 
era 7 anos, agora é 8 anos. Não boto muita fé nisso, não. Tenho medo de que os 
professores percam a noção do processo. 

Acadêmicas UDESC: Hoje muitas crianças e adolescentes chegam no 6º e no 
7º ano sem saber ler e escrever, período em que se aumentam os conteúdos para 
serem lidos, isso é uma grande preocupação. O que você pensa disso?

Magda Soares: Grande parte disto é consequência do construtivismo mal 
interpretado, com isso se deu uma dimensão que na verdade ele não tem, de 
que a criança se alfabetiza apenas pelo ambiente alfabetizador e a coisa ficou 
muito solta. Puxaram o tapete das professoras alfabetizadoras, que bem ou 
mal alfabetizavam, pelo método silábico, pelo método global, tinham uma 
“receitinha” e “dava certo”. Mas, disseram ser pecado mortal trabalhar desse 
modo, que os professores tinham que ser construtivistas. Claro, interpretavam 
erroneamente construtivismo, porque o concebia como sendo certo 
espontaneísmo. E isso associado ao conceito de progressão, sem reprovação, 
levou a uma calamidade, pois há pessoas que estão na 8ª série, saindo do ensino 
fundamental semialfabetizadas. Atualmente, temos que fechar a torneira, o que 
significa trabalhar bem a alfabetização na educação infantil e nas primeiras 
séries e apagar o incêndio lá na frente. A alfabetização pode ser lúdica, a 
criança quer aprender a ler e escrever, ela tem uma ansiedade muito grande 
para aprender a ler logo, e isso pode ser feito de forma lúdica. Essa transição 
da educação infantil para o ensino fundamental é outro problema que estamos 
enfrentando, porque o pessoal da educação fundamental. E quando digo pessoal 
falo tanto da academia quanto das escolas, tem uma tradição de que a educação 
infantil é uma coisa e o ensino fundamental outra coisa, tanto que brigaram 
muito quando se antecipou o ensino fundamental para os 6 anos. Foi aquele 
drama “ai, coitadinhas das crianças”! Como se o ensino fundamental fosse um 
horror e a educação infantil o paraíso, quando na verdade essa transição tem que 
ser normal para o desenvolvimento da criança. O que importa se ela tem 4, 5 ou 
6 anos, se está no ensino fundamental ou na educação infantil? O que importa é 
entender que é um processo contínuo. Isso ainda está sendo muito discutido: “o 
que estão fazendo com as crianças de 6 anos?”; “estão massacrando desde os 6 
anos” (risos). Por outro lado, ficam reprimindo as crianças na educação infantil 
que querem aprender a ler. Nós estamos numa fase muito séria e de muitos 
desafios na área da alfabetização, pois é uma fase de transição de concepções. Eu 
diria até de mudança de paradigma em relação ao aprendizado inicial da língua 
escrita pela criança. Já superamos aquela fase do construtivismo idealista, hoje 
se tem uma grande contribuição das ciências linguísticas, ou seja, a alfabetização 
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é vista pelos linguistas como um processo linguístico. Percebe-se na academia 
que cada um cuida do seu pedacinho, é preciso articular os saberes.
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11
O processo de alfabetização 
e a aprendizagem da língua 

escrita

Lívia de Mello Reis 
(egressa do curso de Pedagogia da UDESC/ Acadêmica de Letras da UFSC) 

Natália Fortunato 
(acadêmica de Pedagogia) 

Suzane Cardoso Gonçalves Madruga 
(acadêmica da Pós-Graduação da UDESC/FAED) 

Entrevistada: Profª Emérita Drª Leonor Scliar-Cabral (UFSC)
Data da entrevista: 16 de maio de 2013

Acadêmicas: A professora faz distinção entre o processo de alfabetização e a 
aprendizagem da língua escrita?
 
Leonor Scliar-Cabral: Não há distinção entre o processo de alfabetização e 
a aprendizagem da língua escrita alfabética, pelo fato de que o processo de 
alfabetização tem por alvo fazer com que o aluno, para aprender a ler, automatize 
o reconhecimento dos traços que distinguem as letras entre si, os valores 
fonológicos dos grafemas e possa, assim, reconhecer rapidamente a palavra 
escrita, atribuindo-lhe a significação básica e, graças ao esquema cognitivo 
ativado e às informações contextuais do texto que está lendo, possa construir o 
sentido e, assim,registrá-lo, provisoriamente na memória de trabalho. Articulará, 
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depois, sucessivamente com outros sentidos que for construindo, nas frases 
nominais e verbais, nas orações, nos períodos, nos parágrafos e, finalmente, no 
texto. Para aprender a escrever, o aluno deverá automatizar os esquemas motores 
finos que distinguem as letras entre si, e a conversão dos valores fonológicos aos 
grafemas e possa, assim, depois que tiver planejado sobre o que vai escrever, 
para quem, em qual suporte e situação, converter suas ideias já linearizadas em 
representações linguisticas mentais nos grafemas, realizados por uma ou duas 
letras no PB escrito: o processo da alfabetização tem por objetivo fazer com que 
o indivíduo aprenda a ler, compreendendo e interpretando o que lê e  aprenda a 
escrever, produzindo textos que o destinatário possa compreender e interpretar.
 
Acadêmicas: Em nossa graduação, curso de Pedagogia, sempre escutamos, 
estudamos e até somos incentivados a adotar um método para trabalharmos a 
alfabetização. Então nos surge uma inquietação no termo utilizado paraidentificar 
a sua proposta de alfabetização. Neste sentido, por que a professora utiliza o 
termo sistema e não método? Qual a diferença entre sistema e método?

Leonor Scliar-Cabral: Eu utilizei o termo “sistema” ao invés de “método”, 
por duas razões: A primeira foi uma questão estratégica, porque as autoridades 
que ditam a política educacional no Brasil, sob a influência da Escola Nova, 
resolveram abolir o(s) Método(s) na educação. Mas eu não concebo nenhum 
ensino/aprendizagem exitosos, inclusive a alfabetização, se não houver um 
método que aponte de forma clara as metas a serem atingidas, a gradação das 
atividades e dos conteúdos a serem ministrados e a forma de executá-los. A 
segunda razão foi porque atribuo uma importância essencial ao conhecimento 
por parte dos alfabetizadores dos fundamentos que embasam o método, 
constituindo uma teoria, para que não o apliquem mecanicamente.
 
Acadêmicas: Também durante nossa formação docente ouvimos muitos 
professores apresentarem e defenderem o letramento como sendo uma 
maneira eficiente de se alfabetizar uma criança e também muitas críticas à 
cartilha. A cartilha é considerada por muitos estudiosos um material didático 
descontextualizado da realidade em que vive um alfabetizando. Ao lançar 
a cartilha da Vivi a professora tem algum objetivo específico em atingir 
os “conceitos” defendidos pela academia? O que a professora espera que 
irá acontecer no mundo acadêmico no que tange a alfabetização a partir do 
lançamento de sua cartilha? 

Leonor Scliar-Cabral: A abolição da cartilha no processo da alfabetização 
foi outra das medidas assumidas como axioma indiscutível, sem que se 
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aprofundassem as razões de tal medida. Reconheço que a maioria das cartilhas 
utilizadas na alfabetização apresenta falhas homéricas. A cartilha da Lili, que 
chegou a atingir 83 edições, sob a égide do método global, é um verdadeiro 
absurdo. Mas uma coisa é ser contra a má cartilha, as cartilhas matracas, as 
cartilhas escritas por quem nem conhece a língua portuguesa escrita e nem sabe 
a diferença entre divisão silábica e regras de translineação e manda a pobre 
da criança separar as sílabas de carro como car - ro! Outra coisa é ser contra 
o material escrito cientificamente elaborado, para servir como instrumento 
pedagógico para aplainar a batalha a ser vencida pela criança para se alfabetizar, 
adquirindo gosto pela leitura. Por acaso, nossos alfabetizadores têm tempo para 
produzir um material que, de forma coerente, abranja todas as etapas, numa 
complexidade crescente de dificuldades, de modo que, ao final, seu aluno possa 
ler, sem tropeços, de forma fluente e expressiva? Ou vamos continuar com 
esta triste realidade de o alfabetizador entrar numa sala de aula e, a esmo e 
aleatoriamente, puxar da Caixa de Surpresas uma atividade qualquer para que o 
aluno tenha com que se ocupar? Afinal, somos alfabetizadores e somos contra 
o livro?!
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Pelo não esgotamento dos assuntos 
de Linguagem na Educação: 
entrevistando João Wanderley 
Geraldi 
Raquel Andrade Sasso
 (acadêmica de Pedagogia – 6ª fase) 
 
Entrevistado: Prof. Dr. João Wanderley Geraldi (Unicamp)
Data da entrevista: 17 de maio de 2013

Acadêmica:  Ensino de Língua Portuguesa ou ensino de linguagem?

Geraldi: Penso que o ensino de língua portuguesa faz parte do ensino da 
linguagem e não pode ser compreendido sem este último, pois aquele depende 
crucialmente de nossas concepções de linguagem. Mas não penso que a 
filosofia da linguagem deva ser o objeto de ensino! Defendo que as aulas de 
língua sejam sempre de práticas linguajeiras, incluindo entre estas a reflexão 
sobre os recursos linguísticos que mobilizamos em nossas interações verbais, a 
insuficiência destes recursos para dar conta dos sentidos, a complementaridade 
entre o linguístico e o contexto para construção de compreensões. Ouvir, falar, 
ler, escrever e pensar sobre como fazemos isso, eis o que deveria orientar o 
processo de ensinoaprendizagem.   
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Acadêmica:  O que você apontaria como uma discussão central no ensino e 
aprendizagem da língua materna?

Geraldi: O deslocamento do conhecimento sobre a língua para um conhecimento 
da língua e dos recursos expressivos de que dispõe ou com que podemos 
construir novos recursos para dizer o que pensamos. É preciso reunir, na escola, 
forma e sentido, evitando uma aprendizagem do vazio, do desnecessário, do 
artificialismo e coisas que tais.
 

Acadêmica:  Você considera que a ampliação dos recursos tecnológicos em 
sala de aula podem contribuir para a apropriação da língua? 

Geraldi: Sem dar muitas loas ao contemporâneo, lembremos que o quadro-
de-giz também é tecnologia e que os primeiros professores (alemães) a usarem 
este recurso na sala de aula foram presos! Isto porque o quadro-de-giz permite 
transformar em escrito o que se fala na sala de aula, construir sentidos outros, 
admitir o acontecimento no processo de ensinoaprendizagem. Assim, as novas 
tecnologias podem aumentar nossas potências para aprender e para ensinar, mas 
a tecnologia em si não significa nada! Por trás de um teclado há quem está 
teclando, que não se deixa conduzir simplesmente pelo teclado ou pelo colorido 
das mensagens dos sites: toma decisões, pensa, reflete. São os donos dos dedos 
que teclam que importam.
 

Acadêmica:  O que falar da relação afetiva (ou desafetiva) professor-aluno no 
processo de alfabetização? 

Geraldi: Não só no processo de alfabetização! A relação educativa é amorosa 
(mas sem qualquer confusão com a tal “pedagogia do amor”). Quem não crê 
no futuro, quem não aposta nos sujeitos, quem se deixou sobrecarregar com 
o cotidiano esquecendo sonhos, este tem muito mais dificuldades para ensinar 
porque já desistiu de educar. Como escreveu William Faulkner (no livro Sartoris), 
“O supremo grau da sabedoria é ter sonhos suficientemente grandes para não 
perdê-los de vista enquanto os perseguimos”. Esta é a sabedoria que se constroi 
com o afeto nas relações pedagógicas.
 
Acadêmica:  Em que medida a linguagem escrita faz aflorar no aluno o desejo 
de identificar-se no mundo e entender-se como pertencente a este? Quando a 
apropriação da linguagem pode dar segurança, quando pode causar ansiedade 
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no aprendiz? 
 
Geraldi: O domínio da língua escrita permite o acesso a um mundo sem fronteiras, 
tanto no sentido temporal (podemos ler textos escritos há milhares de anos) e 
no sentido espacial (deslocamo-nos pelas diferentes culturas, mesmo quando 
falantes de uma só língua). Assim, a ansiedade da ampliação pode acometer-
nos em determinados momentos (por exemplo, quando entramos numa grande 
biblioteca ficamos paralisados pensando - como começar? um dia lerei tanto?), 
mas na mesma medida em que vamos nos construindo com sujeitos, com nossa 
história e nossos interesses, vamos recortando do mundo da língua escrita 
aquilo que nos interessa, aquilo que nos diz algo, aquilo que nos toca (...) O 
problema da ansiedade é quando ela aparece nos processos iniciáticos: será que 
aprenderei a ler? a escrever? Lidar com esta ansiedade é função do professor 
e somente é superada pelo afeto, pela relação amorosa que não exige resposta 
imediata, aprendizagem como resultado do ensino, mas que aceita os processos 
idiossincráticos de cada sujeito com que nos relacionamos em sala de aula. 
O que um aluno não aprendeu hoje, poderá aprender amanhã; e aprendeu e 
aprenderá muito mais do que aquilo que lhe é ensinado.
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TEMAS SOBRE VALORES HUMANOS ABORDADOS NOS ANOS 
INICIAIS A PARTIR DE LINGUAGENS DIVERSIFICADAS 

Alba Regina Battisti de Souza (UDESC)
alba.udesc@gmail.com 

Lourival José Martins Filho (UDESC)
Débora Marina Picinato (UDESC)

Elza Wiese Zarling (UDESC)
Helena Schuch (UDESC)

Thamires Xavier dos Santos (UDESC)
Yume Koga (UDESC)

O trabalho se refere a ações desenvolvidas por bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - do Curso de Pedagogia do Centro de 
Ciências Humanas e da Educação FAED (UDESC). Está integrado ao projeto 
“Valores humanos: ética, cidadania e relações interpessoais”, iniciado no 
segundo semestre de 2012, nas turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
do Centro Educacional Municipal Interativo Floresta - CEMI - localizado em 
São José, e tem como objetivo realizar ações pedagógicas sobre o tema por meio 
de diversificadas linguagens, como narração de histórias, expressões escritas, 
orais, corporais, plásticas e musicais. Ao longo deste processo os aspectos 
da alfabetização e do letramento foram o foco central. Dentre as várias ações 
realizadas, destaca-se a leitura do livro “Na minha escola todo mundo é igual”, 
de Rossana Ramos. A história foi dividida em três folhas que correspondiam 
ao começo, meio e fim. Em cada folha, havia palavras relacionadas a valores 
humanos e foram colocadas na “caixa da descoberta”. Mas o que seria a caixa 
da descoberta? Durante a história, algumas palavras sumiram, e para voltarem à 
história, os alunos tiveram que retirá-las da caixa. Logo, a partir das mediações, 
foram percebendo o sentido do enredo e foi realizada uma leitura em conjunto. 
Outra atividade se refere à exibição do curta baseado na história do “Patinho 
Feio”, de Hans Christian Andersen. A partir da discussão coletiva de diversos 
valores que estavam contidos no filme, as crianças produziram um cenário com 
“os lagos dos valores”, escolheram fichas com palavras que representassem 
“bons” e “maus” valores, exploraram os significados e a grafia e as fixaram em 
um dos lagos. Dentre os resultados destaca-se o crescente interesse das crianças 
pelos momentos de leitura, a ampliação das possibilidades de expressão e a 
melhoria das atitudes de convivência.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Convivência. Diferentes 
linguagens.
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QUEM CANTA, SEUS MALES ESPANTA: A MÚSICA NO PROCESSO 
DE ALFABETIZAÇÃO

Alessandra Pereira Dutra Rodrigues (SEMED de Ilhota)
digolessaa@hotmail.com 

Jeniffer Muller Branco (SEMED de Ilhota)

Este trabalho tem por finalidade apresentar as contribuições que o uso da música 
na escola pode oferecer ao processo de alfabetização das crianças do primeiro 
ciclo do Ensino Fundamental, o público alvo são alunos do 2º e do 3º ano, 
de uma escola pertencente a rede municipal de Ilhota SC.  Este projeto tem 
como objetivo enfatizar a importância da música como metodologia de ensino 
no processo de alfabetização na perspectiva do letramento, abrindo inúmeras 
possibilidades para trabalhar diversos conteúdos de língua portuguesa que 
envolve a leitura, a escrita e a escuta. Esse projeto esta sendo desenvolvidas no 
primeiro semestre de 2013, algumas atividades realizadas são: Conhecimento 
e memorização de um repertório de músicas por meio da leitura feita pelo 
professor ou pelos próprios alunos; aquisição fluência na leitura das letras 
das músicas; identificação, nas letras das músicas, os jogos de palavras que 
envolvem significado ou formas, as rimas, as repetições que marcam os ritmos, 
as intenções do autor, a beleza da linguagem etc.; atividade de antecipação 
de leitura, conhecimento de compositores brasileiros, suas principais obras 
(compostas para crianças ou para adultos); distinguir o que se entende e o que 
não se entende no texto que está sendo lido; procurar compreender o significado 
de uma palavra desconhecida no texto a partir do contexto, do estabelecimento 
de relações com outros textos lidos e da busca no dicionário (principalmente, 
nos casos em que o significado exato da palavra é fundamental). Por meio deste 
projeto compreendemos que, a música influencia e cria novas estimulações, 
relações e atitudes diante do desenvolvimento da criança em fase escolar, no 
processo de alfabetização, além de desenvolver diversas áreas do conhecimento 
facilitando a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que 
vive.  

 Palavras-chave: Música. Alfabetização. Letramento. 
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PROJETO CIRCO NA ESCOLA: CONTRIBUINDO A EDUCAÇÃO 
INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRUSQUE

Ana Carolina da Conceição (SEME)
projetos.educacao@pmbrusque.com.br

O projeto Circo na Escola, que visa uma educação integral permeada por 
diversas linguagens, oportuniza semanalmente aos cento e vinte alunos da 
Rede Municipal de Brusque acima de dez anos, o acesso a aprender técnicas 
circenses no tempo pedagógico ampliado. Os atendimentos são realizados em 
um Circo, onde o espaço foi intitulado de Tenda Cultural . A jornada escolar 
ampliada possibilita aos estudantes uma integração a diferentes linguagens e 
esferas que se comprometem ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, 
à dignidade e a convivência familiar e comunitária. A educação integral e em 
tempo integral é uma alternativa para que todos adquiram as aprendizagens que 
lhes permitam desenvolver-se na sociedade do futuro, evitar o fracasso escolar, a 
desigualdade de aprendizagens e a exclusão social de muitas crianças. Esta arte 
centenário agrega valores morais e  educacionais para a vida em comunidade 
e o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. É notório como as atividade 
circenses são envolventes, atraentes e encantam crianças, adolescentes e adultos, 
tendo um diferencial que pode contribuir para os conteúdos da Educação Física.  
Desta forma integra-se o grupo de atividades rítmicas e expressivas que devem 
fazer parte da cultura corporal. O aluno passa a compreender seu corpo que 
se movimenta e se expressa, bem como uma possibilidade de movimento 
simples até os mais complexos, individuais e em grupos, com ou sem aparelhos, 
propiciando aos alunos uma grande diversidade de experiências motoras e 
sensíveis. Tendo um olhar voltado para Educação Física, as atividades circenses 
oportunizam aos alunos, o contato com alguns elementos da linguagem circense. 
O lúdico, a fantasia, os desafios e tantas outras habilidades que estas atividades 
proporcionam, é um dos maiores meios de desenvolver os diversos saberes da 
cultura corporal.

Palavras-chave: Educação Integral. Circo. Linguagem.
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 PROJETO NOUS PARLONS FRANÇAIS E O ESTÁGIO PARA 
DOCÊNCIA

Ana Carolina de Freitas (UFSC)
anacarolzen9@hotmail.com

Este projeto teve a intenção de sensibilizar para a língua francesa, os alunos de 4º, 
5º e 6º ano da Escola Básica Municipal Gentil Mathias da Silva (Florianópolis-
SC). Durante o primeiro semestre de 2012, estes alunos participaram de várias 
atividades nas aulas de língua francesa, que aconteceu todos os sábados à tarde. 
O principal objetivo do projeto era que os alunos produzissem um bingo em 
francês, em grupo e um livro infantil com a temática: clichê, individualmente.  
Duas metodologias foram utilizadas: a metodologia de projetos, onde os alunos 
escolhem a temática a ser trabalhada em sala de aula e a metodologia approche 
actionnelle, onde “Comunicar, é agir com o outro” e o principal objetivo é que 
os alunos realizem uma tarefa final. Os recursos utilizados foram muitos, a partir 
da temática clichê, foram elaboradas muitas atividades, como por exemplo: jogo 
em francês: bingo de números, alguns episódios filmados em Paris da série Zack 
e Cody, o filme: Ratatouille, um texto sobre clichê, discussões sobre o que é 
clichê francês e o que é clichê brasileiro, montagem de cartazes sobre os clichês 
franceses e sobre os clichês brasileiros, apresentação dos cartazes, diálogo 
sobre o vocabulário de clichê e um caça palavras. Na festa de encerramento 
do semestre, oferecida para os alunos e para os pais dos alunos, todos os pais 
questionaram sobre a continuidade do projeto. Assim, vê-se que o resultado 
foi muito positivo. Este projeto continuou no 2º. Semestre de 2012 com outra 
professora e continuará no ano de 2013.

Palavras-chave: Linguagens. Língua francesa. Sensibilização. Crianças.
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UM ESTUDO DIACRÔNICO DA CONCEPÇÃO DE ESCRITA  E 
PRODUÇÃO TEXTUAL NA REVISTA NOVA ESCOLA

Ana Paula Flores (UFSC)
anapflores86@gmail.com

Joice Eloi Guimarães (UFSC)

O objetivo deste trabalho é analisar, por meio de uma seleção de textos da revista 
Nova Escola, feita a partir de critérios cronológicos, as mudanças referentes 
às concepções e práticas de escrita presentes nesse veículo de comunicação 
impresso. Para tanto, executamos o mapeamento e a análise de matérias que se 
referem à produção escrita, com foco no aprimoramento dessa prática, no período 
compreendido entre 1986 e 2010 contrapondo-as às instruções presentes nos 
documentos oficiais que regem as práticas pedagógicas de Língua Portuguesa no 
período analisado. Foram utilizados os seguintes critérios de análise: concepção 
de escrita presente nas matérias; gêneros textuais mais frequentes; a que série 
as atividades relatadas se destinam; metodologia explicitada e, por fim, o peso 
dado à correção gramatical. Em linhas gerais, os resultados da análise apontaram 
que houve por parte da revista Nova Escola um movimento de apropriação 
das práticas de linguagem discutidas em cada período – as discussões acerca 
da necessidade de mudanças nas práticas de ensino e aprendizagem de língua 
materna iniciadas na década de 1980; a publicação de documentos como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei nº 9.394 de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional de 1996 que refletem as discussões iniciadas na 
década anterior e, por fim a inserção do trabalho com os gêneros textuais na 
sala de aula, cumeada na década de 2000. Percebemos que o veículo, ainda que 
não simultaneamente, acompanhou as mudanças demandadas pela prática da 
disciplina de Língua Portuguesa e, ao longo dos anos, sua visão de produção 
textual é claramente modificada: o foco sai da simples redação (anos 80) para 
um intenso trabalho de produção textual com os Gêneros Textuais (anos 2000).

Palavras-chave: Escrita. Produção de textos. Revista Nova Escola.
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A RELAÇÃO ENTRE LETRAMENTO E DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DE PESQUISA

Ana Sabrina Braun Sousa (UFSC)
sabrinabraunfono@gmail.com

Ana Paula Oliveira de Santana (UFSC)
Lais Oliva Donida (UFSC)

Vitória Pereira Gonçalves (UFSC)

Letramento é o estado ou condição de quem responde adequadamente às 
demandas sociais pelo uso amplo e diferenciado da leitura e da escrita. Estudos 
evidenciam que as práticas de letramento estão relacionadas ao desempenho 
acadêmico. Contudo, nem todos os alunos participam de práticas de letramento 
efetivas e que envolvem diferentes gêneros discursivos durante a escolaridade. 
Não é incomum alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem durante 
a vida escolar permanecerem com essas dificuldades quando ingressam na 
universidade. Nesse contexto, eles sofrem com os gêneros secundários que 
são próprios ao ensino superior, como artigos, resenhas críticas, trabalho de 
conclusão de curso, teses, dentre outros. A partir dessas questões, a presente 
pesquisa teve por objetivo analisar as práticas de letramento de alunos e de 
seus familiares que apresentam queixa de dificuldades de aprendizagem na 
universidade. Como metodologia de pesquisa foi realizado um estudo de caso. 
Aplicou-se uma entrevista semiestruturada. Dois universitários participaram 
dessa pesquisa, um do curso de agronomia e o outro do curso de pedagogia. 
As análises foram realizadas a partir de uma abordagem da análise do discurso. 
Os resultados da pesquisa apontaram que os dois alunos sempre apresentaram 
dificuldades com relação à produção e interpretação textual. Além disso, 
eles participaram de poucas práticas de letramento na família, embora todos 
os membros da família fossem alfabetizados. Atualmente, suas dificuldades 
referem-se a todas as disciplinas, considerando que há a necessidade de 
interpretação e produção textual nesse contexto. Podemos inferir que as baixas 
práticas de letramento dos alunos durante a vida escolar refletem diretamente 
no seu desempenho acadêmico no ensino superior e prejudica sua permanência 
na universidade. A partir do momento em que se considera a escola como uma 
das principais agências de letramento ressalta-se a importância da diversidade 
de práticas e de eventos de letramento durante a formação básica dos alunos.

Palavras-chave: Letramento. Dificuldades de Aprendizagem. Universidade.
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NARRATIVAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II: 
REFLEXÕES A PARTIR DO SUBPROJETO LETRAS – PORTUGUÊS 

DO PIBID

Andresa Luedtke (FURB)
aandresall@hotmail.com

Claudia Leytchele Imme Atanazio (FURB)
Magali Pereira de Melo (FURB)

Maristela Pereira Fritzen (FURB)
Bethânia C. Zitzke (FURB)

Juliana Luebke (FURB)

O presente trabalho compõe o Programa Institucional de Iniciação à Docência 
– PIBID, da Universidade Regional de Blumenau – FURB, que tem como 
principal objetivo o incentivo e a qualificação de docentes. O subprojeto 
Letras-Português, que faz parte desse Programa, objetiva estudar os princípios 
de organização do sistema de escrita a fim de possibilitar ao licenciando a 
compreensão da base teórica, proporcionando uma ação mais sólida de docência 
através da elaboração da proposta de produção de textos. Na primeira fase do 
projeto, todos os acadêmicos bolsistas passaram por uma intensa formação 
baseada nos estudos de Stein e Glenn, com intuito de se aprofundarem nos 
estudos acerca da estruturação de narrativas. Na segunda fase do projeto, os 
bolsistas foram a campo, em escolas do município de Blumenau e aplicaram a 
alunos do Ensino Fundamental II uma proposta de produção textual a partir de 
uma sequência narrativa de cinco figuras. Após a coleta foram feitas análises das 
narrativas a partir de critérios, tais como, formulação inicial e final, conectores, 
descrição objetiva e subjetiva do cenário e personagem. Além do diagnóstico 
foi elaborado e aplicado um questionário socioeconômico para conhecer a 
realidade das turmas que participam do Subprojeto Letras – Português. Nessa 
etapa do projeto, está sendo finalizada a análise das narrativas dos alunos e dos 
questionários. O próximo passo do projeto é, em conjunto com a supervisão 
e coordenação do Subprojeto, propor e efetivar uma prática educativa a partir 
do diagnóstico da escrita dos alunos, a fim de criar estratégias de ensino e 
aprendizagem que possam melhorar a competência escrita dos alunos. 

Palavras-chave: Escrita. Narrativas. Análises. Aprendizagem.
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A SAGA DO IMIGRANTE NO CONTO “AMIZADE É UM CAMPO 
SEM FIM”, DE MOACYR SCLIAR

Beatriz de Costa Pereira (CA-UFSC)
bcpereira@uol.com.br

Fernanda Müller  (CA – UFSC)
   
Esta pesquisa tem como objetivo analisar criticamente o papel do estrangeiro 
em um conto de Moacyr Scliar, intitulado “A amizade é um campo sem fim”, 
publicado na coletânea Histórias de imigrantes (SCIPIONE, 2007). O conto, 
que de acordo com Angélica Soares (1989) é uma narrativa curta que traz a 
história de forma simples, representativa e harmoniosa, combina perfeitamente 
com a imigração, pois muitas vezes representou aquilo que não era aceito 
pacificamente, o preconceito velado ou explícito, as incoerências e valores 
locais. Em diversos contos, como em “Miss Edith e seu tio”, de Lima Barreto; 
“Dona Sara”, de Ivana Arruda Leite e “Todas aquelas coisas”, de Luiz Vilela, a 
visão popular do imigrante é totalmente desconstruída, ironizando grande parte 
dos estereótipos pregados popularmente. Moacyr Scliar, nesta mesma direção, 
contribuiu ativamente com suas narrativas. O conto analisado toma como 
protagonista um imigrante judeu de origem russa, que junto com sua família 
saiu de um país “pobre e atrasado” rumo ao desconhecido Brasil, onde arranjou 
um amigo, que é o narrador, e sofreu preconceito por conta de sua descendência 
russo-judaica. Após a maturidade, há um reencontro em uma situação pouco 
comum entre o narrador e aquele garoto que foi seu amigo no passado. A 
situação vivenciada pelos garotos sugere um episódio autobiográfico vivenciado 
por Scliar, todavia, independentemente da suposta “veracidade” daquilo que é 
retratado no conto, merece ser destacada por colocar em evidência problemas 
enfrentados pelos imigrantes de lugares e culturas indesejados naquele período, 
como foi o caso dos judeus e russos. Para realizar esta análise, foi lida uma parte 
da obra de Moacyr Scliar, obras complementares referentes aos diversos gêneros 
literários estudados, trechos autobiográficos de exilados e outros que tratam da 
imigração, bem como diversos filmes contemporâneos sobre esta problemática.

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Conto. Moacyr Scliar. Representação de 
sujeitos não nacionais.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA DE JINGLES: UMA REFLEXÃO COM 
ALUNOS DE ENSINO MÉDIO

Belisa dos Santos (FURB)
belisasantos@live.com

Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig (FURB)

Este trabalho relata a experiência de uma sequência didática do gênero jingle 
aplicada no 1º ano do Ensino Médio de uma escola estadual de Blumenau – SC. 
A sequência teve como objetivo explorar, em sala de aula, um gênero de grande 
circulação no cotidiano dos alunos para, assim, pensar e discutir com eles sobre 
os recursos de linguagem utilizados. Para isso, fez-se uma contextualização do 
gênero e, em seguida, uma proposta de análise linguística, na qual os alunos eram 
levados a refletir sobre as pistas linguísticas presentes nos jingles e as discutir 
seus sentidos e implicações. Como recursos metodológicos, utilizaram-se as 
gravações em áudio de diferentes jingles (políticos, institucionais, de serviços 
e de produtos), um texto com o histórico dos jingles e uma atividade contendo 
onze questões para reflexão dos alunos a respeito das funções sociais de quem 
produz/ouve o gênero e características da linguagem. Após as discussões em 
grande grupo, a turma, na aula seguinte, dividiu-se em grupos para construir um 
jingle para a escola. Nas produções finais dos alunos, pôde-se observar que eles 
levaram em consideração a função social do gênero, quem era o público-alvo e 
lançaram mão de recursos linguísticos adequados para aquele propósito. A partir 
dessa experiência, desenvolveram-se minicursos e oficinas para professores de 
língua portuguesa e interessados, a fim de compartilhar a proposta de ensino 
elaborada e de ampliar as discussões sobre o que se pode ser trabalhado ao se 
estudar os gêneros publicitários nas aulas de língua portuguesa. Dessa forma, 
espera-se contribuir com as discussões a respeito da aprendizagem reflexiva 
de língua portuguesa na escola e com práticas voltadas à realidade social dos 
alunos.

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Sequência didática. Análise linguística. 
Jingles.
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O USO DOS GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA A SURDOS: RELATO DA EXPERIÊNCIA EM SALA 

DE AULA

Bruna Crescêncio Neves (UFSC)
neves.bruna29@gmail.com

O reconhecimento da língua de sinais como língua natural do surdo através 
da lei 10.436/02 mudou completamente a realidade dos surdos no Brasil. 
A partir da legitimidade da Língua Brasileira de Sinais (doravante Libras) o 
surdo passou a garantir outros direitos, como o ingresso no ensino regular. 
Desde então, professores e alunos buscam qualidade no ensino de Língua 
Portuguesa que atenda ouvintes e surdos em um mesmo contexto escolar, 
disponibilizando a todos um ensino que não esteja dissociado da realidade, mas 
que permita a apropriação de múltiplos aspectos no uso diário da língua.  Faz-
se necessário formar sujeitos capazes de refletir sobre a língua(gem), sabendo 
que o uso da linguagem se efetiva nas relações sociais em contextos reais, por 
isso a necessidade de trazer para a sala de aula discussões acerca dos gêneros 
textuais.  De acordo com Baltar (2004, p.46) os gêneros refletem os avanços 
históricos e tecnológicos de uma sociedade, e com o progresso dessas mudanças 
é fundamental que os usuários da língua conheçam a diversidade de gêneros 
existentes para interagir dentro dos ambientes discursivos específicos de uma 
sociedade. Propõe-se, desse modo, uma educação bilíngue que permita ao aluno 
surdo inserido no contexto ouvinte, o acesso a uma formação íntegra no que diz 
respeito à língua e um ensino que não fique restrito às normas gramaticais, mas 
que capacite o surdo para o exercício pleno de sua segunda língua. Logo, esse 
artigo tem como objetivo, relatar as primeiras ações de uma proposta de ensino 
de Língua Portuguesa aos surdos, através de diferentes gêneros textuais. Essa 
atividade tem sido realizada em uma escola estadual, na cidade de Garopaba/
SC.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Surdos. Língua portuguesa.
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O PAPEL DO ESTRANGEIRO NO CONTO “BRASÍLIA”, DE MÁRIO 
DE ANDRADE

Bruna Schiavini Hoepers (CA – UFSC)
bruna_hoepers@hotmail.com

Fernanda Müller (CA - UFSC)

A importância de estudar o imigrante vai muito além de entendermos nosso 
passado, ela também é essencial para descobrimos o nosso presente e 
compreendermos certos conceitos, ações e pensamentos que influenciam ou 
estão presentes na sociedade atual. Com este trabalho pretendemos entrar no 
universo do imigrante de outra nacionalidade por meio da análise de contos, 
mais especificamente de “Brasília”, de Mário de Andrade, publicado no livro 
Histórias de imigrantes (Scipione, 2007). O gênero escolhido para compor a 
narrativa mostrou-se bastante adequado para revelar mais sobre o universo dos 
não nacionais, pois consegue mostrar partes da realidade de pessoas que vieram 
a procura de um novo espaço. A história é narrada por um francês, primeiro 
secretário da Embaixada francesa, que vem para o Brasil em busca de novas 
experiências. Todavia, ao desembarcar aqui, encontra uma idolatria ao seu povo 
e, não feliz com isso, procura a essência do que esperava ser a “brasilidade” 
em uma mulher. Depois de muita busca, conhece Iolanda, com quem viverá 
uma intensa história de amor. Diante deste enredo aparentemente simples, 
investigamos o envolvimento do povo brasileiro com outros que aqui chegaram, 
evidenciando os estereótipos atribuídos a eles. A grande ironia de Mario de 
Andrade é que a amante, tomada como a mais legítima forma de brasilidade 
pelo narrador, a única capaz de romper com o marasmo francês carioca, é, ela 
própria, natural de Marselha. Explorando conceitos, como o de não nacional e o 
de estrangeiro, este trabalho buscou, em síntese, analisar criticamente a referida 
narrativa de Mário de Andrade, comparando-a a outros contos de escritores 
que abordaram tal problemática, como Lima Barreto, em “Miss Edith”; Ivana 
Arruda Leite, em “Dona Sara”; ou ainda traçando um paralelo com filmes 
contemporâneos, como “Babel”, do diretor Alejandro González Iñárritu.

Palavras-chave: Conto.  Mario de Andrade.  Imigração
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JORNAL ESCOLAR “NOTÍCIAS DO BEATRIZ”

Carla Ruthes (UFSC)
csvaleria91@gmail.com 

Juliana Flores (UFSC)
Valéria dos Santos  (UFSC)

Tayse Marques (UFSC)

O pôster apresenta a atividade extraclasse desenvolvida na disciplina Estágio 
de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura I, da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Em outubro de 2012, iniciamos o projeto “Jornal Escolar”, 
que teve como finalidade a elaboração da terceira edição do “Notícias do 
Beatriz”, realizado na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito. O 
projeto pretendeu despertar o interesse dos alunos para as atividades de leitura 
e produção de textos, promover o envolvimento e a interação entre alunos de 
diferentes turmas na elaboração do jornal, bem como a troca de informações 
e conteúdos, explorando a criatividade, o senso crítico e de organização. 
Buscamos exercitar e aprimorar o domínio da escrita na produção de textos de 
variados gêneros textuais que circulam socialmente. A intenção foi compor um 
jornal com trabalhos e pesquisas em determinados gêneros como: artigos de 
opinião, reportagens, entrevistas, resenhas, contos, crônicas, poemas, charges, 
tirinhas e anúncios. Cada seção foi formada por grupos de alunos e cada um 
contou com a orientação das professoras estagiárias, tanto nas pesquisas, quanto 
na criação dos textos, bem como na revisão e publicação. Pretendeu-se, à luz dos 
preceitos bakhtinianos, conscientizar os alunos de que existem diversas formas 
de discurso e que elas dependem das esferas de atividade social. A partir disso, 
demos início ao processo de divulgação e de seleção dos alunos que integrariam 
o grupo do projeto. Como processo seletivo, aplicamos um questionário nas 
turmas de 6º a 9º ano da escola para que os alunos interessados pudessem 
escrever o que os motivava a participar do jornal. Foram selecionados cerca 
de vinte alunos. O projeto foi finalizado com a publicação do jornal escolar em 
versão online e impressa e sua divulgação e distribuição, fazendo com que os 
textos produzidos na escola ganhassem leitores para além de seus muros.

Palavras-chave: Estágio. Língua Portuguesa. Jornal escolar.
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ACOMPANHAMENTO (PSICO)PEDAGóGICO: ADEQUANDO 
RITMOS, ESTIMULANDO APRENDIZAGENS

Caroline Battistello Cavalheiro (UDESC) 
carolinebattistello@gmail.com 

Márcia Fiates (Instituto Crescendo e Aprendendo)

As histórias de vida escolar de muitas crianças são marcadas por desencontros e 
dificuldades na aprendizagem, sendo em muitos momentos necessária uma busca 
por estratégias diferenciadas para a melhoria do processo de aprendizagem das 
mesmas. Em muitos momentos essas dificuldades são amenizadas por meio de 
trabalhos individualizados, onde se pode adequar a atividade proposta ao ritmo 
da criança e assim estimular sua aprendizagem. As autoras desse relato atuam em 
momentos distintos e complementares do reforço do trabalho da escola, buscando 
nesse momento enfatizar o trabalho com a alfabetização. A Psicopedagogia tem 
como foco de ação os aspectos relacionados ao desenvolvimento da estrutura 
cognitiva, das funções de memória, atenção, motricidade e aos vínculos que 
se estabelecem com a aprendizagem. Buscando investigar a relação de alguns 
destes fatores nas dificuldades apresentadas, para que cada sujeito se reconheça 
no seu modo de aprender, respeitando sua singularidade e individualidade. A 
ação da Pedagogia, com enfoque individualizado, lança mão de instrumentos 
mais diretivos para as estratégias de leitura e escrita, buscando identificar 
primeiramente “aquilo que a criança já sabe”, para nos momentos posteriores 
oferecer problemas que auxiliem no avanço e no desenvolvimento das habilidades 
ora necessárias. Para que o acompanhamento (psico)pedagógico não aconteça 
de forma fragmentada, torna-se  necessária uma integração e articulação entre 
os diversos profissionais que possam estar atendendo a um mesmo aprendiz 
em um dado momento, assim como um efetivo trabalho com a família. Essas 
trocas são importantes, pois viabilizam um olhar mais abrangente e sistemático 
da situação de vida e dos processos de aprendizagem elaborados pelo aprendiz.  

Palavras-chave: Alfabetização. Atendimento Psicopedagógico. Relato de 
experiência
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A CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS EM NARRATIVAS: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO PIBID

Cinara da Silveira Machado (FURB)
cisilveira.m@gmail.com. 
Alicio Schiestel (FURB)

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência da bolsista no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), Subprojeto de Letras 
da Universidade Regional de Blumenau. O Pibid é um projeto da Capes que 
tem como objetivo principal proporcionar experiências profissionais aos 
alunos das licenciaturas, contribuindo assim, para a melhoria da educação 
básica no país. Os alunos da 8ª série da Escola de Educação Básica Padre 
Theodoro Becker, que é umas das escolas participantes do projeto, situada em 
Brusque, Santa Catarina, desenvolveram narrativas a partir de um comando 
aplicado pelos bolsistas do projeto. O comando consistia em uma sequência 
de figuras que serviu como ponto de partida para a criação de uma narrativa. 
Os bolsistas do subprojeto coletaram, digitaram e analisaram as produções e 
após essa análise dos dados coletados, dentre outras descobertas, percebeu-se 
a dificuldade que os estudantes tinham em criar personagens mais complexos 
nas histórias, sendo que muitos personagem nem receberam um nome. Para 
auxiliá-los a desenvolver melhor essa competência, uma sequência didática 
mostrando de maneira descomplicada como se constrói um personagem, foi 
elaborada e aplicada pelos bolsistas. Ao final dessas aulas, os estudantes da 
8ª série trabalharam na produção de personagens e puderam também construí-
los com massa de modelar. Após o término da aplicação da sequência, pode-se 
perceber total envolvimento dos alunos na atividade, desmistificando a ideia de 
que eles só produzem quando são avaliados e que, principalmente, esses jovens 
puderam entender que a língua portuguesa vai além da gramática e que pode 
ser um momento de diversão e aprendizagem. Essa sequência pode ser aplicada 
incluindo ainda, a produção de uma nova narrativa, para que os alunos possam 
perceber como uma história pode ficar mais rica com uma melhor construção 
dos personagens.

Palavras-chave: Narrativas. Personagens. Sequência didática.
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LUIZ CONZAGA DO NASCIMENTO – CENTENÁRIO DO 
NASCIMENTO

Cintia Torresani Pagel (Prefeitura Municipal de Brusque)
ci_torresani@hotmail.com

Aos 21/12/2012 comemorou-se o centenário do nascimento do autor e compositor, 
Luiz Gonzaga do Nascimento, grande ícone da música popular brasileira. Com 
o objetivo de valorizar e divulgar a música nordestina e o artista, realizou-se 
um projeto na Escola de Ensino Fundamental Nova Brasília, em Brusque, Santa 
Catarina. O projeto foi implantado durante as aulas de arte das turmas dos 2º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental, sendo 2 h/a semanais, durante 2 meses. Utilizando 
a sala informatizada da escola, os alunos conheceram a biografia e as obras de 
Luiz Gonzaga, através do site www.luizluagonzaga.com.br, assistindo vídeos de 
entrevistas e apresentações que ele realizou. Através de cd’s e letras das músicas 
do artista, os alunos aprenderam a melodia e o ritmo baião de algumas canções, 
inserindo a pulsação utilizando instrumentos musicais de percussão. Com esse 
estudo os alunos puderam perceber a proximidade da obra de Luiz Gonzaga 
com as festas juninas do Brasil, e conheceram a origem delas, que são tão fortes 
em todo nosso país. Então, ensaiamos e organizamos apresentações das obras 
de Luiz Gonzaga em forma de coral, que foram realizadas nas dependências da 
escola, durante a comemoração da festa junina. Percebeu-se um grande interesse 
por parte dos alunos, que socializaram as discussões das aulas do projeto com 
seus pais, avós e outros familiares, questionando-os sobre o artista e pesquisando 
as músicas mais conhecidas, etc. Acreditamos que o projeto possa se estender, 
não apenas com Luiz Gonzaga, mas com outros artistas, pois além de divulgar 
a cultura popular, trabalha-se a alfabetização e a socialização. 

Palavras-chave: Luiz Gonzaga. Música. Cultura. Arte. 
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DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO: 
ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA

Cristiana Tramonte
ramonte@ced.ufsc.br

Carla Beatriz A. Rodrigues

O trabalho apresenta a reflexão sobre um trabalho de alfabetização e letramento 
desenvolvido há três anos com uma criança que está no espectro autista e cursa 
os primeiros anos do Ensino Fundamental em uma escola regular. As ações 
são registradas e analisadas diariamente após a aplicação das atividades e 
apontam rumos para a progressão dos conteúdos e reformulação/readaptação 
das metodologias. Durante o processo de alfabetização e letramento, bem como 
aquisição dos conteúdos básicos escolares, são aplicados todo tipo de técnicas 
em uma concepção metodológica que objetiva a inclusão plena da criança no 
contexto escolar, considerando sua especificidade como pressuposto para o 
respeito à diversidade. Entre as técnicas utilizadas estão os games informatizados, 
jogos educativos em madeira, papel cartonado e outros materiais, músicas e 
dvds de animação educativos, ambientes informatizados em geral, etc. Para o 
desenvolvimento destas atividades, construiu-se um acervo de material adaptado, 
notadamente aqueles pelos quais a criança demonstrou visível interesse. A partir 
destes, delineou-se o perfil conteudístico e de apresentação que os materiais 
devem possuir. São avaliados diariamente as limitações e possibilidades de 
cada material no contexto da aprendizagem da criança considerando-se sua 
individualidade, evitando a criação de modelos estereotipados da condição de 
autismo. Atualmente a criança está em  pleno processo de alfabetização e a 
aquisição de conteúdos escolares e ,notadamente, considera-se sua inclusão 
social como plenamente realizada, um desafio específico no caso do autismo. 
Analisa-se também o crescimento e desenvolvimento dos colegas com 
padrão neurológico típico e os benefícios da convivência positiva de todos 
na diversidade. Objetiva-se, desta forma, contribuir para o crescimento das 
possibilidades de atuação escolar com crianças com autismo. 

Palavras-chave: autismo e escola. educação e diversidade. alfabetização e 
necessidades especiais
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A RELAÇÃO ENTRE O PIBID E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO DE LETRAS

Cristiane Seuck Anziliero (FURB)
crisletrasfurb@gmail.com 

Martha Regina Maas (FURB)

No universo dos cursos que formam professores, não raro, há discussões 
acerca da dificuldade em se associar a teoria com a prática. Neste contexto, 
desenvolvemos esta pesquisa a fim de relatar uma experiência vivida por 
duas acadêmicas, no ano de 2012, no Programa Institucional de Iniciação à 
Docência (PIBID), com alunos da 7ª série e com o tema “Teatro”. Os objetivos 
deste programa incluem: contribuir para a valorização do magistério e elevar 
a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica. Trazemos, 
então, essas finalidades, com o intuito de explorar a ponte entre teoria e prática, 
neste caso, entre educação superior e educação básica a partir das experiências 
vividas no subprojeto de Letras da Furb (Universidade Regional de Blumenau). 
Foram utilizados, como fontes de dados para análise, os relatórios feitos pelas 
acadêmicas bolsistas e, como aporte teórico, livros e pesquisas que tratem da 
área da educação e dos seus desafios atuais no Brasil. Após analisar a experiência 
vivida, no projeto sobre Teatro – no qual estudamos e trabalhamos desde o texto 
até a organização de uma peça, bem como as diferentes funções que cada aluno 
poderia desempenhar - constatamos que as vivências, práticas, planejamentos, a 
relação com o professor supervisor e também com os alunos e colegas propicia 
um contato próximo com a realidade do ambiente escolar. Evidenciamos o 
uso de diferentes textos e trabalhos com diferentes mídias, contextualizando, 
assim, a língua portuguesa e a tornando mais concreta aos alunos. A leitura, 
análise, escrita e estudo das características do gênero foram trabalhadas de 
diferentes maneiras. Dessa forma, observa-se que a finalidade do programa, que 
é fomentar a iniciação à docência e à melhoria na qualificação da formação dos 
licenciandos, alcança os seus propósitos. 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação básica. Ensino superior. 
Escola.
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ANÁLISE DAS NARRATIVAS NAS SÉRIES FINAIS COM ENFOQUE 
EM COESÃO E COERÊNCIA

Debora Cristofolini (FURB)
deboracristof@gmail.com 
Patricia Macedo (FURB)

O presente relato é proveniente das atividades do PIBID (Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência), subprojeto de Letras da Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), desenvolvido desde o segundo semestre de 
2011 na Escola de Educação Básica “Professor Carlos Maffezzolli”, situada 
no Município de Guabiruba, com turmas de 6ª séries (2011), 7ª séries (2012) e 
agora 8ª séries (2013). Esse projeto tem por objetivo estudar os princípios de 
organização do sistema de escrita: possibilitando ao licenciando a compreensão 
da base teórica, buscando uma ação mais sólida de docência através da 
elaboração da proposta de produção de textos. Num primeiro momento, 
aplicamos um comando, que se resume em uma história muda, uma sequência 
de imagens, a partir de que os alunos tiveram que produzir um texto narrativo.  
A partir da análise das narrativas produzidas, diagnosticou-se que os estudantes 
têm algumas dificuldades tais como: concordância verbal, mescla de contos e 
fábulas, falta do uso de anafóricos e conectores e ortografia, tornando a maioria 
os textos incoesos e incoerentes. Durante o ano de 2012, foram aplicadas 
diversas atividades visando sanar essas dificuldades, exploramos gêneros como: 
contos, fábulas, músicas narrativas, paródia, visando sempre novas produções 
textuais. No fim do segundo semestre, aplicamos um segundo comando, a fim 
de verificar o progresso dos alunos em relação à produção textual. Através dessa 
análise constatamos que algumas dificuldades foram sanadas. O projeto ainda 
se encontra em fase de execução até julho desse ano. Durante esse semestre 
abordaremos os contos em suas versões originais com o intuito de uma nova 
produção.

Palavras-chave: Alunos. Produção de texto. Coesão. Coerência.
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TEATRO E ALFABETIZAÇÃO: TRABALHANDO ORALIDADE, 
GÊNEROS TEXTUAIS E NOVOS COMPORTAMENTOS DE 

LEITURA

Eduardo Mendes Silva (UFSC)
eduardosilva294@gmail.com

Da constatação de que a compreensão acerca dos gêneros do discurso (orais e 
escritos) é uma potencial ferramenta para o ensino e para a aprendizagem da 
língua, uma vez que possibilita o desenvolvimento de situações que concretizam 
o uso da linguagem tal como ela é experimentada além do espaço das instituições 
escolares, o artigo analisa a utilização do teatro em atividades de alfabetização 
e letramento durante experiência de estágio de docência do curso de Pedagogia, 
habilitação em magistério dos anos iniciais. Nesse contexto, alunos e alunas 
de uma turma do segundo ano do ensino fundamental foram colocados 
inicialmente na condição de expectadores de um esquete teatral. A experiência 
de assistir a um espetáculo, já anteriormente vivida pela maioria das crianças, foi 
debatida em diferentes perspectivas até alcançar os conhecimentos dos alunos 
a respeito do uso da leitura e da escrita na rotina dos trabalhadores das artes 
cênicas. Após, houve a apresentação de uma das formas convencionadas desse 
uso da linguagem na modalidade artística em questão: o texto dramatúrgico. 
Seguindo com o estudo de um exemplo de texto teatral, o desenvolvimento 
de habilidades de leitura das crianças foi direcionado, primeiramente, para o 
exercício de compreensão e reconhecimento da estrutura do gênero e, mais 
tarde, para a identificação de elementos que fundamentam a construção de um 
espetáculo como, por exemplo, características dos personagens e marcações de 
cena. Buscou-se superar a já anunciada possibilidade do desenvolvimento da 
oralidade e das habilidades interpessoais por meio de atividades teatrais e a 
execução dessas atividades permitiu constatar que novos comportamentos de 
leitura surgiram. Mais do que a identificação da história, as leituras buscaram 
a transposição e construção desse conteúdo para uma forma representada, 
uma forma cênica. Assim, fica a indicação da relevância pedagógica do teatro 
enquanto fonte de um potencial e educativo gênero: o texto teatral.

Palavras-chave: Teatro. Alfabetização. Letramento. Gêneros Textuais.
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SUBPROJETO DE LETRAS-PORTUGUÊS: DIAGNóSTICO DE 
NARRATIVAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Eriberto Manoel Moreira (FURB)
eribertomoreira@ig.com.br 

Samantha Bernardo (FURB)
Maristela Pereira Fritzen (FURB)
Bethânia Coswig Zitzke (FURB)

O presente trabalho discute ações do Subprojeto Letras-Português do PIBID 
– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, da Universidade 
Regional de Blumenau – FURB. O Subprojeto Letras-Português, em 
desenvolvimento em uma escola da rede pública municipal de Blumenau, 
SC, tem como objetivos centrais (i) levantar um diagnóstico detalhado da 
escrita de alunos do Ensino Fundamental II, (ii) analisar essa produção a partir 
de fundamentação teórica consistente para, em conjunto com o professor 
supervisor, (iii) desenvolver estratégias a fim de que os alunos da educação 
básica ampliem sua competência comunicativa, especialmente no uso da 
escrita. O Subprojeto teve início em agosto de 2012. Em uma de suas etapas, 
foi aplicado um instrumento com uma proposta de produção textual de uma 
narrativa com alunos do Ensino Fundamental II. Na etapa atual, os acadêmicos/
bolsistas estão finalizando a análise das produções escritas desses alunos, com 
base em Scliar-Cabral e Grimm-Cabral (1984) a fim de que possam levantar um 
diagnóstico das dificuldades de acordo com o nível de escrita de cada grupo. 
A partir desse diagnóstico, serão propostas, em conjunto com a supervisão e 
a coordenação do Subprojeto, ações de intervenção, com práticas educativas 
inovadoras e produção de materiais para o ensino e aprendizagem da escrita. O 
PIBID tem possibilitado a efetiva interlocução entre Universidade e a educação 
básica, por meio de ações conjuntas entre docentes/pesquisadores, professores 
e licenciandos. Espera-se que o diálogo e a parceria entre docentes, professores 
supervisores e acadêmicos possa fomentar a reflexão constante sobre a 
relação teoria e prática, promover aprendizagens significativas entre todos os 
envolvidos no Programa e contribuir para, no mínimo, desconstruir parte desse 
cenário “nada animador” de insucesso escolar relacionado à aprendizagem do 
português (vide ANTUNES, 2003).

Palavras-chave: PIBID. Licenciatura em Letras. Narrativas. Diagnóstico. 
Desenvolvimento de estratégias. 
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO: A EXPERIÊNCIA DO PIBID NO 
CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DO CEAD/UDESC

Fabíola Sucupira Ferreira Sell (UDESC)
fabíola.sell@udesc.br 

Glauce da Silva Costa Barzan
Ana Clara da R. Patrício 

Claudete Fermino Pedro Joaquim 
Edinete Marcelino Vergínia 

Edma Firmino 
Simone José 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID contemplou 
na Universidade do Estado de Santa Catarina o curso de Pedagogia a Distância, 
que se efetiva em um dos polos atendidos pela UAB/CEAD/UDESC, localizado 
no município de Laguna-SC, objetivando constituir relações mais próximas 
entre o acadêmico e as escolas de Educação Básica. O projeto se desenvolve em 
duas escolas da rede pública, sendo uma do âmbito municipal e a outra estadual, 
onde em cada escola participam cinco bolsistas-pibidianos, uma professora 
da própria instituição como supervisora e a coordenadora de área. O presente 
resumo apresenta o trabalho desenvolvido na escola da rede municipal de ensino 
E.E.B. Elizabeth Ulysséa Arantes, e os acadêmicos constituem dois grupos de 
atuação, contemplando as turmas do terceiro e quarto anos. Ressalta-se que a 
escola é localizada em área de periferia, atendendo crianças em situação de 
risco social, o que reforça vínculo entre as acadêmicas e uma realidade escolar 
que requer atenção e reflexão sobre a prática e a relação com o processo de 
ensino e aprendizagem. Realizou-se diagnóstico das habilidades de leitura 
desenvolvidas na escola, e elaborou-se atividades a serem desenvolvidas na 
escola, contemplando a interdisciplinaridade e os temas transversais (BRASIL, 
1998), produzindo atividades didático-pedagógicas que envolvessem práticas 
leitoras multimidiais contextualizadas na dinâmica social da escola, envolvendo 
a questão motivacional. O tema ‘As vivências no dia-a-dia do sujeito e o reflexo 
em suas relações’ objetivou despertar a curiosidade e o interesse, gerando 
confiança, suscitando satisfação, aumentando a autoestima e propiciando um 
relacionamento favorável às relações pessoais, interpessoais e de aprendizagem, 
estando voltado para a relação entre práticas de letramento escolares e textos 
midiáticos, tendo em vista os conteúdos curriculares dos anos iniciais de ensino 
e as experiências vivenciadas por professores e alunos nas escolas envolvendo 
diferentes linguagens.
Palavras-chave: PIBID. Pedagogia. Leitura. Letramento. Ensino. Aprendizagem.
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CONVIVENDO COM POEMAS EM PRÁTICAS LEITORAS 
MULTIMIDIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID – CEAD - UDESC

Fabíola Sucupira Ferreira Sell (UDESC)
fabíola.sell@udesc.br 

Margarete B. Rodrigues (UDESC)
Antonio F. Monteiro (UDESC)

Dilsimar da Silva Tereza (UDESC)
Cristyanne M. S. Silva (UDESC)

Kélcia Mara Luz (UDESC)
Luciana Andréa S. S. Amancio (UDESC)

 
Sabe-se que um dos principais desafios das licenciaturas é justamente o 
afastamento entre escola e universidade. Esse efeito pode ser ainda mais 
acentuado em cursos de licenciatura a distância, tendo em vista as dinâmicas 
e organização dos cursos que acontecem em polos distantes geograficamente 
da universidade. Nesse sentido, o Subprojeto PIBID/CEAD/UDESC no Polo 
Laguna da UAB/CEAD/UDESC teve seu início em agosto de 2011 e, desde 
então, vem desenvolvendo um importante trabalho a partir de uma experiência 
pedagógica entre a UDESC e a Escola de Educação Básica Comendador Rocha 
em Laguna/SC, pertencente à Rede Pública Estadual de Ensino. O trabalho 
que vem sendo realizado nesse subprojeto tem por objetivo central a troca de 
saberes entre universidade, licenciandos, professor formador, e escolas.  As 
atividades, direcionadas a alunos das séries iniciais, tem como principal foco as 
ações que envolvem a prática de leituras multimídias, sendo pautadas em ações 
sociais interativas e que oportunizaram a vivência teoria e prática dentro de uma 
proposta de trabalho interdisciplinar. A sistematização dos trabalhos teve como 
etapas: observação diagnóstica, apresntação de filme sobre o tema convivência, 
conversa informal sobre poesia, leitura de diversas poesias, produção de poesias 
pelos alunos da turma,  postagem em blog, preparação de sarau literário. Como 
resultados, percebeu-se conquista de espaço e credibilidade além de observar-
se avanço nas questões interpessoais estabelecidas durante as execuções das 
atividades. A valorização da biblioteca, dos livros, dos autores, escritores e 
tudo que envolveu as práticas de leitura também foram bastante observados.  
O intercâmbio na rede social e o prazer de interagir na mídia foram bastante 
visíveis. Hoje, percebe-se na escola um grande interesse e envolvimento no 
sentido de assegurar a continuidade do PIBID, devido à empolgação e ao desejo 
das crianças, dos professores e de toda a comunidade escolar por este trabalho. 

Palavras-chave: PIBID. Pedagogia. Leitura. Letramento. Ensino. Aprendizagem.
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES ALFABETIZADORES SOBRE 
ALFABETIZAÇÃO

Fernanda Cargnin Gonçalves (PMF)
nandinhagon@gmail.com 

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso com abordagem exploratória da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Seu principal objetivo foi analisar/
identificar concepções de professores da referida Rede de Ensino sobre a 
alfabetização, sob o ponto de vista dos domínios ontológico, axiológico, teórico-
espistemológico e metodológico. Os dados foram gerados no ano de 2010 por 
meio da aplicação de questionários cujas respostas foram submetidas a uma 
análise quantitativa. Responderam ao questionário 84 professores de 33 escolas 
da Rede de ensino. Realizaram-se, também, entrevistas com enfoque qualitativo 
com oito alfabetizadores participantes da pesquisa. Para dar conta de alcançar 
o objetivo do estudo, este trabalho teve por aporte teórico estudos de Mortatti 
(2006); Ferreiro (1985; 1990; 1993); Vigotski (2008[1984]); Scliar-Cabral 
(2003); Soares (2004a;2004b); Britto (2003;2004); Freire (2008 [1992]); Geraldi 
(1997); Smolka (2003); Street (1984; 1888; 2003; 2007); Barton (1994); Heath 
(1982); Kleiman (1995); documentos oficiais de educação como Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997); Pró-letramento (2007) e Proposta Curricular 
para a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2008), dentre outros. 
Quanto aos resultados, no domínio ontológico boa parte dos professores define 
alfabetização como ensino do código alfabético e dos usos sociais da escrita. 
No domínio axiológico prevalecem as valorações da alfabetização relacionadas 
à cidadania e à inserção na cultura da escrita. O domínio teórico-epistemológico 
abrange concepções filiadas principalmente às teorias de Ferreiro e Vigotski e 
ao mix teórico. No domínio metodológico, por fim, o construtivismo destaca-
se como método, assim como os métodos mistos. O papel do professor, os 
estágios descritos por Emilia Ferreiro, a avaliação contínua, livros didáticos e 
materiais elaborados pelo professor também têm destaque nesse domínio. Os 
três documentos oficiais focalizados no estudo, por sua vez, constroem-se a 
partir da orientação de que a alfabetização envolve o ensino dos usos sociais da 
escrita e do código alfabético.

Palavras-chave: Alfabetização. Domínio ontológico. Domínio axiológico. 
Domínio metodológico. Domínio teórico-epistemológico.
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AUTONOMIA NA AULA DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS: 
EXPERIÊNCIA DO ALUNO NO PAPEL DE PROFESSOR

Fernando dos Santos Pedretti (UFSC)
fernandopedretti@hotmail.com

Rafael de Oliveira Dias (UFSC)                  
Takeshi Shigeoka (Escola FloripaWave) 

                  
O trabalho com a Pedagogia de Projetos no contexto de ensino de português como 
língua estrangeira possibilita ao aluno aprimorar suas habilidades linguísticas 
por meio de tarefas baseadas na autonomia do estudante. Para que tal autonomia 
fosse criada, sugerimos que um aluno, estrangeiro e com nível avançado de 
língua, ministrasse uma aula para estudantes de nível médio de uma escola de 
Florianópolis. O trabalho pressupôs as seguintes etapas: a definição do tema 
(a simbologia dos ideogramas japoneses), pré-leitura (textos sobre simbologia 
discutidos em sala de aula), elaboração do discurso, prática do discurso em 
sala de aula, realização da aula e avaliação conjunta do trabalho. Para Bakthin, 
o uso da linguagem se dá por meio de gêneros do discurso, os quais são tipos 
relativamente estáveis de enunciados, inseridos em um contexto histórico-social. 
Nesse sentido, o trabalho com a Pedagogia de Projetos desempenhou um papel 
fundamental nas aulas de PLE uma vez que o estudante pôde produzir diferentes 
gêneros discursivos em ambientes de interação variados, assumindo também o 
papel de professor, sendo que o mesmo foi avaliado não só pelos seus docentes, 
mas também pelos alunos do nível médio, mostrando que a organização da aula, 
com um plano de ensino pré-estabelecido, treinamento prévio e adequação a 
faixa etária, se mostrou um sucesso, possibilitando que tal atividade pode ser 
repetida com futuros alunos de português como língua estrangeira.

Palavras-chave: Autonomia. Português para Estrangeiros. Pedagogia de 
Projetos. Habilidades Linguísticas.
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O DESVELAR DE MEMÓRIAS: HISTÓRIAS PARA CONTAR

Gilmara Mendes Goulart (FURB) 
gil_emilia@hotmail.com

Luana Ewald (FURB)

Estudos que envolvem práticas sociais de leitura e escrita vêm contestando 
a importância do reconhecimento de diversas agências de letramentos, para 
além da escola. Destacamos a casa, a família, como primordiais agências na 
constituição leitora de um sujeito, das quais emergem diferentes linguagens e 
textos como heranças de letramentos. Uma criança, antes mesmo de ter contato 
com práticas escolares, pode estar envolvida a eventos de leitura mediados 
pela família. Através das memórias de pessoas que vivenciaram e continuam 
vivenciando letramentos em casa, desenvolvemos uma oficina voltada aos 
professores em formação ou já formados nas licenciaturas em Artes, Letras, 
Pedagogia e História.  Nessa oficina, levamos a proposta de se trabalhar com 
memórias enunciadas na forma de narrativas, como metodologia para contar 
histórias. Cada integrante da oficina ouvia as narrativas, após compartilharam 
suas histórias, as quais oportunizaram a criação de outras, que por fim 
desencadearam em alguns contos. Para este relato, pretendemos socializar os 
estudos, as reflexões e experiências que essa oficina nos propiciou. Para isso, 
nossas discussões estão amparadas, principalmente, nos Novos Estudos do 
Letramento e na perspectiva enunciativa do Círculo Bakhtiniano. Inferimos que 
desvelar memórias corresponde a uma interação realizada por meio da linguagem, 
no viés enunciativo do Círculo de Bakhtin, como atividade dialógica, como 
construção histórica e ideológica. As narrativas das memórias são histórias que 
fazem parte da vida das pessoas, do meio social em que vivem e por isso da sua 
importância como práticas de letramentos, valorizando a produção de texto de 
quem a conta e da leitura de quem a ouve.

Palavras- chave: Narrativas. Memórias. Agências de Letramentos.
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CONTAÇÃO DE HISTóRIAS COM ORIGAMI

Giselle Araújo e Silva de Medeiros
giselle@fcee.sc.gov.br  

Este trabalho pretende relatar a experiência de contação de histórias com 
origami. Origami é uma técnica milenar japonesa, que significa a arte de dobrar 
papel. O NAAH/S é um núcleo instituído pelo MEC (Ministério da Educação) 
que tem como objetivos identificar, desenvolver e encaminhar alunos com 
indicativos de altas habilidades/superdotação. No NAAH/S Santa Catarina há 
oficinas especificas, entre elas a Oficina de origami. Estas atividades acontecem 
no contra turno escolar e visam estimular o desenvolvimento de habilidades 
condizentes com os interesses dos alunos. No ano de 2012, em uma das aulas de 
origami, uma aluna de 14 anos, muito habilidosa nas dobraduras, demonstrou 
interesse em ensinar o que havia aprendido nas aulas de origami. Por meio de 
mediação, essa aluna teve a possibilidade de trabalhar esse interesse e optou em 
contar histórias com origami para crianças. A preparação da contação aconteceu 
em encontros semanais, ocorrendo a elaboração da história, a dobra a ser 
feita junto com as crianças e o espaço para recebê-las. Crianças de 4 a 5 anos, 
incluindo crianças com deficiência, de uma creche do município de São José, 
foram convidadas a vir ao NAAH/S para escutar a história “Sapos e lobos”, de 
autoria da aluna, e a dobrar um lobo junto com ela. Esta atividade resultou no 
enriquecimento a cerca do ensino-aprendizado, possibilitando a compreensão 
de que a atividade lúdica favorece o acesso ao conhecimento e serviu como 
exercício de sociabilidade, desmistificando a característica introspectiva de 
pessoas com altas habilidades.

Palavras-chave: Contação de histórias. Origami.  Altas Habilidades. 
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A LÍNGUAGEM PERMEANDO O CURRÍCULO: CONSTRUÇÃO 
AS DIRETRIZES CURRICULARES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE BRUSQUE

Gracielle Boing Lyra (SEME) graciele.educacao@brusque.sc.gov.br 
Aline Djulei Monguilhott Machado (SEME)

 
Este relato objetiva apresentar os estudos desenvolvidos na Rede Municipal de 
Educação de Brusque com os profissionais da educação para a construção das 
Diretrizes Curriculares Municipais. No ano de 2009, dando continuidade ao que 
havia sido construído até então, estabeleceu-se metas no sentido de, com base 
na Proposta Curricular de 2008, portanto, da terceira edição desse documento, 
criar suas diretrizes para que fossem seguidas por toda a rede de Educação, 
o documento foi finalizado e publicado no ano de 2012. A definição dessas 
diretrizes visa conduzir o processo de aprendizagem de forma intencional, 
organicamente concebida e dialogada, possibilitando o questionamento e 
a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, tendo como 
finalidade a qualidade educacional e social. As diretrizes são entendidas como 
linhas gerais de ação, como proposição de caminhos abertos, traduzindo-se em 
currículos mínimos que orientarão as etapas que constituem a educação deste 
município. Como sinaliza Rojo (2010, p.10), “os currículos são organizados 
privilegiando a língua em uso. Eles vêm atender à crescente exigência de 
letramento no mundo”. O estabelecimento de um Currículo Mínimo é uma ação 
norteadora, que cria um solo firme para o desenvolvimento de um conjunto de 
boas práticas educacionais tais como: ensino interdisciplinar e contextualizado, 
inclusão de alunos com deficiência, respeito à diversidade, novas mídias no 
ensino. Nosso estudo esteve ancorado nas abordagens sociointeracionistas de 
Piaget e Vygotsky. Cabe salientar que, ao propor um diálogo teórico entre esses 
dois autores, buscamos desmitificar a não aproximação entre os mesmos para 
a fundamentação das ações pedagógicas Também neste estudo nos apoiamos 
na Teoria da Enunciação defendida por Bakhtin (2004), pois o autor postula 
que a alteridade define o ser humano, já que o outro é imprescindível para sua 
concepção. É impossível pensar no homem fora das suas relações que o ligam 
ao outro.

Palavras-chave: Diretrizes. Currículo Mínimo. Linguagem
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A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO COMO FERRAMENTA NA 
APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA COM BASE NOS 

PRESSUPOSTOS DA TEORIA HISTóRICO-CULTURAL

                                                 Graziela R. dos Santos (UFSC/UDESC/PMT) 
 grazielareginasantos@hotmail.com 
Marilia de M. Lima (UFSC/PMSJ)

O que se busca com a presente proposta, é relatar as experiências vivenciadas na 
disciplina Prática de Ensino da Escola de Ensino Fundamental: Séries Iniciais, 
ministrada pela professora Dr. Maria Isabel Batista Serrão no ano de 2011.1/2, 
no curso de Pedagogia da UFSC. O trabalho foi realizado na Escola Estadual 
Básica Lúcia do Livramento Mayvorme, localizada no bairro Mont. Serrat, 
região central da grande Florianópolis, SC. As atividades foram realizadas junto 
à turma do 1º ano do ensino fundamental com aproximadamente 23 crianças, 
com idades entre seis e nove anos. Para o desenvolvimento do projeto foram 
estudadas as bibliografias na perspectiva histórico-cultural dos seguintes autores: 
MIRANDA (1995), MELLO (2007), TRAGTENBERG (1982), MOURA 
(2010) e VIGOTSKY (1984), (2003). Fizeram também parte desse processo de 
formação a docência, participações em reunião pedagógica, visita a localidade 
e lideranças comunitárias onde a escola encontra-se inserida, observações 
junto às crianças do primeiro ano e participação em palestras. Tais atividades 
nos possibilitaram a apropriação dos conceitos de criança, infância, escola e 
sociedade na perspectiva Histórico-Cultural. O objetivo geral da proposta de 
intervenção junto ao grupo do 1º ano consistia em: Organizar situações de 
ensino aprendizagem, de modo a possibilitar a apropriação do legado cultural 
quanto ao sistema da linguagem escrita promovendo o desenvolvimento das 
crianças em suas máximas potencialidades, fazendo da linguagem escrita órgão 
de sua individualidade e assim, reconhecendo-se na condição de sujeito que 
produz e é produzido pela história. A partir dessa intervenção, pode-se constatar 
a importância de se organizar o ensino, considerando a condição social de 
ser e viver a infância como pertencentes à prole da classe trabalhadora. Isso 
possibilitou a mobilização das crianças para a atividade de aprendizagem, 
desencadeando que as mesmas realizassem novas elaborações em relação 
ao objeto de ensino. Isso significa uma prática pedagógica voltada para uma 
educação humanizadora. 

Palavras-chave: Linguagem escrita. Criança. Infância. Teoria histórico-
cultural. 
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SUBPROJETO DE LETRAS-PORTUGUÊS: MARATONA LITERÁRIA

Janayna Aparecida de Campos (EBM Anita Garibaldi)
prof.janayna@gmail.com  

Maristela Pereira Fritzen (FURB)
Bethânia Coswig Zitzke (FURB)

Ana Carolina de Souza Nazaro, Carol Cristine dos Santos (FURB) 
Emanoela da Silva, Lara Lenzi, Maria Paula Delai (FURB)

Apreender uma língua em sua modalidade oral ou escrita, antes de tudo, é 
apreender os sentidos de mundo de uma comunidade. Partindo desta visão, 
este trabalho apresenta dinâmicas desenvolvidas em sala de aula, na Escola 
Básica Municipal Anita Garibaldi, Blumenau-SC, agora inserida no Subprojeto 
de Letras-Português do PIBID, da FURB. O subprojeto tem como principais 
objetivos (i) levantar um diagnóstico detalhado da escrita de alunos do Ensino 
Fundamental II, (ii) analisar essa produção a partir de fundamentação teórica 
consistente para, em conjunto com o professor supervisor, (iii) desenvolver 
estratégias a fim de que os alunos da educação básica ampliem sua competência 
comunicativa, especialmente no uso da escrita. Tais objetivos relacionam-
se aos objetivos da Maratona Literária, uma prática realizada na escola, que 
contempla (i) desenvolver o gosto pela leitura, (ii) promover a socialização e 
desenvolver a interação entre os alunos e (iii) conhecer, reconhecer e produzir 
gêneros textuais diversificados com proficiência. A equipe, após encontros de 
formação, contato com as turmas, acompanhamento de aulas com a supervisora, 
fará o diagnóstico das turmas através de uma produção de uma narrativa. A 
partir desse diagnóstico, que  possibilita o levantamento das características 
de escrita de alunos, partiremos para a análise dos problemas textuais e, 
planejamento e escolha dos gêneros textuais que contribuirão para sanar as 
dificuldades detectadas. Os bolsistas do Pibid também auxiliarão na Maratona 
Literária, que tem seu ponto de partida na Literatura Infantil e envolve o 
trabalho com gêneros selecionados de acordo com cada turma, como: cartaz, 
folder, panfleto, texto jornalístico, propaganda, paródia, receita literária, poema 
e narrativa visual. Essa parceria entre professores supervisores e pibidianos, que 
o referido programa proporciona, desenvolverá também professores agentes de 
práticas inovadoras que ofereçam condições para que os alunos desenvolvam a 
competência discursiva.

Palavras-chave: PIBID. Leitura. Gênero textual. Produção textual. 
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VIVÊNCIAS NO PIBID: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO

Jéssica Reinert dos Santos (FURB)
je.letras@hotmail.com 

Odete Ignaczuk (FURB)

O presente resumo tem como objetivo relatar as experiências vividas durante a 
realização do projeto do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência), subprojeto de Letras da Universidade Regional de Blumenau, 
com os alunos da 7ª série de uma escola situada no município de Brusque, 
no estado de Santa Catarina. Para iniciar o projeto dentro da unidade escolar, 
os alunos receberam um comando com cinco cenas sequenciais mudas e, a 
partir dessa proposta, deveriam criar uma narrativa, dando sucessão aos fatos. 
Após a recolha dos dados, as narrativas foram analisadas e constatou-se que os 
alunos não exploravam as várias possibilidades de criação de uma narrativa. Na 
maioria dos casos, não havia descrição de cenário, personagens e até mesmo de 
um clímax. Pode-se concluir, com base nos dados coletados, que há uma lacuna 
no processo de aprendizagem dos elementos essenciais que uma narrativa deve 
apresentar. Os alunos ainda não haviam compreendido o papel e a importância 
desses elementos para que a narrativa possa ter sentido, sendo necessário 
explorá-los para que o leitor possa entender aquilo que se quer narrar e descrever. 
Para suprir essa necessidade, desenvolvemos dinâmicas e atividades lúdicas 
para melhor compreensão dos alunos sobre o tema. Realizamos atividades de 
criação de personagens, discussão sobre filmes e como aparece a construção dos 
elementos no meio dos longas-metragens, trabalhando também os elementos 
existentes e como são abordados nos contos de fadas. Além disso, tendo como 
suporte teórico para as atividades, desenvolvemos folders e apostilas que 
continham passo-a-passo, como criar uma personagem, cenário e os demais 
elementos da história, dando também uma explicação para melhor compreensão 
de cada elemento. Depois de todo o trabalho realizado, percebemos que os 
alunos conseguiram compreender com mais clareza a estrutura que exige 
uma narrativa e como explorar as formas de criação que estes disponibilizam. 
A equipe docente da escola o qual o projeto foi realizado se interessou pelo 
trabalho e foi realizada uma formação mostrando a todos, os procedimentos 
adotados pelas bolsistas, desde o início da formação teórica das acadêmicas até 
a análise dos dados coletados.

Palavras-chave: Elementos da narrativa. Alunos. Experiência. Relato.
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CONTO DE FADA:  APRENDER MATEMÁTICA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL DE FORMA LÚDICA

João Carlos Pereira de Moraes (UFSC)
joaocarlos_pmoraes@yahoo.com.br 

Este trabalho apresenta uma atividade a respeito de múltiplos e aprendizagem 
inicial de produção de textos do gênero conto de fadas, desenvolvida para uma 
turma de quinto ano do Ensino Fundamental, aplicada na Escola Municipal 
Nilse de Freitas da rede Pública Municipal de Ourinhos (São Paulo) e 
planejada como avaliação final do curso denominado software GeoGebra, 
numa proposta de ação interdisciplinar. O curso foi uma parceria entre a 
Secretaria de Educação de Ourinhos, Faculdade de Tecnologia de São Paulo e a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Participarão do 
curso professores das séries iniciais da prefeitura sob a mediação da professora 
da Fatec Rosemeiry e auxílio dos estagiários do curso de Licenciatura em 
Informática da instituição. Portanto, o trabalho tem por objetivo apresentar uma 
proposta de organização de ensino para o conceito de múltiplos e produção de 
contos de fadas através de uma Atividade Orientadora de Ensino (Moura, 1996), 
utilizando-se de uma releitura do conto “Chapeuzinho Vermelho” e do software 
de geometria dinâmica GeoGebra. Na releitura da história, Chapeuzinho está 
na adolescência e quer namorar, mas por ser exigente faz um processo de 
seleção (aproveitou-se para levantar questões relativas a sexualidade), utiliza-
se para isso um desafio matemático e este é estudado a partir da análise do 
software GeoGebra, posterior a esta primeira parte os alunos constroem o final 
da história, elaborando também a ação matemática.  Como resultados primeiros 
da elaboração desta atividade pode-se enfatizar as questões interdisciplinares e 
lúdicas levantas para o ensino para séries inicias, focalizando uma perspectiva 
de conhecimento relacionado e para ação.

Palavras-chave: Atividade Orientadora de Ensino. Contos de fadas. GeoGebra. 
Literatura. Múltiplos.
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LITERATURA E MATEMÁTICA: ALICE NO PAÍS DOS NÚMEROS 
NO QUINTO ANO

João Carlos Pereira de Moraes (UFSC)
joaocarlos_pmoraes@yahoo.com.br 

Este trabalho relata a experiência de uma ação conjunta entre literatura e 
matemática no quinto ano do ensino fundamental, realizado através do livro Alice 
no País dos Números do autor Carlo Frabetti. Este autor nasceu na Itália, mas 
reside na Espanha, é escritor e matemático, membro da Academia de Ciências 
de Nova York, cultivando assiduamente a divulgação científica e a literatura 
infantil. Só por sua biografia englobar duas áreas ditas diferentes (literatura e 
matemática) sua história já é digna para desmistificar a impossibilidade da ação 
coletiva das disciplinas. A ação foi realizada na Escola Municipal Professora 
Nilse de Freitas – Ourinhos (São Paulo), com uma sala de quinto ano no período 
de um bimestre. A obra foi dividida em capítulos e, em alguns momentos, por 
seções para o estudo tanto nas aulas de língua portuguesa quanto de matemática, 
numa tentativa de aproximar o currículo do ano com as questões levantadas na 
obra. O trabalho estruturou-se ora pela análise de texto bem escrito, refletindo 
sobre os aspectos que tornam a obra um modelo de referência, ora pela 
construção matemática, valorizando questões de interpretação e transformação 
da escrita para a linguagem matemática. Como trabalho final a aluna da classe 
expôs a ação e a obra na I Fecimo (I Feira de Ciências e Mostra Científicas 
do Ensino Municipal de Ourinhos), evidenciando a narrativas e seus desafios. 
O trabalho aqui construído referenciou-se no estudo sobre a literatura para 
análise e interpretação, na matemática como construção histórica e coletiva e na 
interdisciplinaridade como forma de compreender a ação pedagógica.

Palavras-chave: Alice no País dos Números. Educação Matemática. Interdisciplinaridade. 
Literatura.
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A LINGUAGEM LÚDICA COMO POSSIBILIDADE DE 
APRENDIZAGEM SOBRE TEMAS DO MEIO AMBIENTE

Julia Nunes Atrib  (UDESC)
juatrib@gmail.com 

Ana Paula dos Santos (UDESC)
Carolina Paulinha Branco  (UDESC)

Luiza Carla dos Santos Mazera  (UDESC)
Tuanny Sayuri Kawasaki  (UDESC)

Alba Regina Battisti de Souza (UDESC)
Lourival José Martins Filho (UDESC)

O grupo de Bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) do Curso de Pedagogia - UDESC/FAED - desenvolve desde agosto 
de 2012, em conjunto com a Escola Básica Municipal Padre João Alfredo Rohr, 
o projeto “Há ecologia nas relações humanas: em busca de aprendizagens 
significativas integradas ao meio ambiente”. O projeto assume uma abordagem 
contextualizada, compreendendo o ser humano e o planeta como indissociáveis. 
Dentre as atividades elaboradas nesse período, destaca-se o jogo da “trilha 
ecológica” desenvolvido com as turmas do 1°, 2° e 4° ano da escola. Este 
jogo foi organizado com o objetivo de: elaborar noções de reciclagem e 
reaproveitamento de materiais; desenvolver atitudes voltadas para uma 
convivência mais harmoniosa com o ambiente por meio da linguagem lúdica.  
A “trilha” confeccionada pelas bolsistas do PIBID, em forma de amarelinha, foi 
fixada no chão da sala de aula, cada aluno jogava um grande dado e ia pulando 
os quadrados até chegar ao número que havia sorteado. Em cada quadrado 
do jogo havia caixas com algumas informações e curiosidades e outras com 
diversos materiais, recicláveis ou não. À frente da sala foram dispostas lixeiras 
coloridas que recebem material reciclável e orgânico, onde estes deveriam ser 
classificados de acordo com sua origem: plástico, orgânico, metal, vidro e papel. 
Na roda de diálogo realizada após esse exercício educativo, foram levantadas 
questões sobre: a reutilização de roupas, o uso de caixas de papelão e sacolas 
de pano nas compras de supermercado, a quantidade de lixo produzida pela 
sociedade e no que esse se transforma. Foi possível constatar que atividades 
que unam a linguagem lúdica aos conteúdos escolares, podem resultar em uma 
aprendizagem mais significativa e promover maior participação e interesse das 
crianças. Dessa forma, outras ações dessa natureza estão sendo elaboradas e 
aplicadas.

Palavras-chave: Linguagem Lúdica. Meio Ambiente. Reciclagem.
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ALFABETIZAR LETRANDO

Leusa F. L. Possamai (UDESC)
leusafatima@gmail.com

Vivenciei uma prática de alfabetização e letramento, com conteúdos 
significativos, que se relacionam ao cotidiano dos alunos, superando a 
fragmentação dos conhecimentos, proporcionando condições de apropriação 
dos saberes trabalhados, sendo alunos e professores sujeitos do processo de 
ensino e aprendizagem, uma proposta interdisciplinar que se iniciou em 1997 na 
implantação da reorientação curricular na Rede pública municipal de Chapecó.  
Nosso trabalho tinha como ponto de partida, na construção dos conhecimentos 
a serem ensinados na sala de aula, a realidade dos estudantes, compreendida 
como prática social e, portanto, histórica, donde emergem os Temas Geradores, 
tal como propõe o educador Paulo Freire que pressupõe a relação com a vida dos 
educandos nos aspectos da cultura, do social, do econômico e do político. Essa 
metodologia requer um Projeto comum entre os educadores e tempo para estudo 
e planejamento. Um trabalho coletivo, onde primeiramente os professores, de 
posse dos dados e informações daquela comunidade, definem as hipóteses que 
consideram serem os problemas para aquelas pessoas. Depois realizam a pesquisa 
qualitativa,  comprovando ou não essas hipóteses e desvelando os problemas 
apontados através das falas, das expressões corporais, das manifestações das 
brincadeiras, dos olhares, dos silêncios,dos entrevistados, ou seja, os Temas 
Geradores. Definidos os Temas Geradores (visão dos alunos e comunidade 
sobre os problemas), os professores definem os Contra Temas, ou seja, a visão 
deles em relação aqueles problemas. Esse processo é construído através da Rede 
Temática, que é um caminho, uma trajetória, do conhecimento onde, de forma 
interdisciplinar, os professores vão apontando conteúdos a serem trabalhados. 
Em seguida o mesmo coletivo de professores faz as problematizações dos Temas 
Geradores e dos Contra Temas, suscitando dúvidas. Problematizando tanto a 
visão dos estudantes como a deles próprios em relação aos temas/problemas. 
Esse movimento reafirma a importância do diálogo como estratégia pedagógica 
e a apropriação do conhecimento como processo de apreensão e criação, 
onde vão se constituindo as subjetividades entre o ensinar e o aprender como 
processos diferentes mas recíprocos e interdependentes.  A permanente ação 
e reflexão sobre o fazer, a postura de professores e estudantes pesquisadores. 
Finalizando com a organização das programações das áreas do conhecimento e 
a organização das aulas.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Tema Gerador. Interdisciplinaridade.
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“MELECAS” E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM – A 
RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL BILINGUE

Lívia Caruso Parizotto (AmeS Florianópolis)
liviacp_eco@yahoo.com.br 

Karen Wild (AmeS Florianópolis)

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma experiência vivenciada 
durante o ano de 2012, com crianças na faixa etária de 2 anos,  numa escola de 
educação infantil bilíngue, de Florianópolis. Esse foi o nosso primeiro contato 
com a exploração da língua inglesa com crianças dessa faixa etária. E, para nossa 
surpresa, constatamos que elas conseguiam, através de gestos e expressões, 
interagir em inglês ou português! No entanto, observamos que um dos meninos, 
se mostrou muito resistente com relação à língua inglesa. Sempre que nos 
dirigíamos a ele, através de comandos simples, como “let’s wash our hands” 
(“vamos lavar as mãos”) ele dizia não entender. E curiosamente, observamos 
que ele também tinha dificuldade de se relacionar com o ato de “sujar-se”. A 
proposta de trabalho com essas crianças envolveu a oferta de diversos materiais, 
instrumentos, suportes e texturas para que elas desenvolvessem a criatividade e 
a psicomotricidade de forma lúdica, além da possibilidade de viver a infância de 
forma intensa e despreocupada. E durante as atividades, constatamos que esse 
pequeno, antes de entrar em contato com os materiais oferecidos, precisou de 
um período, para observar as outras crianças, que se divertiam com as texturas 
e possibilidades de criação, para depois se deixar levar e descobrir a satisfação 
de se permitir “sujar” e sentir a tinta deslizar entre os dedos!  As crianças 
denominaram esses momentos de “melecas”! E então, foi possível constatar 
que, esse garoto, à medida que se sentia mais à vontade com as “melecas” e 
explorava novas experiências com as mãos, também conseguiu se familiarizar 
com a criatividade e se expressar através da língua inglesa.

Palavras-chave: Educação infantil. Educação bilíngue. Infância.
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CONTRIBUIÇÕES DA FAED/UDESC PARA A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Lívia de Mello Reis
liviademelloreis@hotmail.com 

Natália Fortunato
Dalva Maria Alves Godoy 

Jilvania Lima dos Santos Bazzo 
Fernando Lima Dal Bó

Para Bakhtin (2002), a palavra é o território comum do locutor e do interlocutor 
e só pode ser compreendida na relação social – interação – entre eles. Ao 
tomarmos como ponto de partida a teoria da enunciação, ressaltamos o aporte 
teórico ao qual nos vinculamos, sobretudo no se que refere à concepção de 
língua como produto social ideológico. Com este trabalho, ratificamos que a 
linguagem é o principal instrumento que medeia o fazer pedagógico nas escolas 
e as relações constituídas nesse espaço. Dessa forma, entendemos que a Jornada 
de Linguagem se traduz numa oportunidade ímpar para a formação continuada 
dos professores, especialmente no tocante aos aspectos linguísticos envolvidos 
nas diferentes formas de enunciação. Este evento é vinculado ao programa 
de extensão Linguagem na Escola e tem como objetivo primordial discutir e 
atualizar pressupostos teórico-metodológicos no campo da linguagem, os quais 
norteiam a ação docente dos profissionais que atuam na educação básica e 
áreas afins. Na segunda edição do evento, realizada em 2012, contamos com 
a participação de aproximadamente 600 pessoas. Isto posto, objetivamos 
apresentar as contribuições da FAED/UDESC para a formação continuada dos 
professores da educação básica e dos estudantes das áreas ligadas às diferentes 
linguagens. Quanto à metodologia, foram aplicados questionários durante a 
realização do evento, visando avaliar a importância para a formação profissional, 
bem como apreender sugestões de temas e de conferencistas para as edições 
posteriores. De maneira geral, os resultados indicam que o evento se mostra 
relevante, pois possibilita reflexões contextualizadas; um maior contato entre os 
profissionais da área – que discutem temas relacionados à educação e linguagem; 
e contribui para a vida profissional dos professores e gestores educacionais. 

Palavras-chave: Teoria da enunciação. Linguagem. Formação docente. 
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LIVROS DE EDUCAÇAO SEXUAL INTENCIONAL PARA A 
INFÂNCIA:

UM ESTUDO DE SUAS VERTENTES PEDAGÓGICAS

Luciana Kornatzki (SEMED/Biguaçu)
lukornatzki@gmail.com

Livros para a infância são dispositivos pedagógicos muitas vezes presentes nos 
processos de alfabetização das crianças.  Encontramos contemporaneamente 
livros para a infância com diversas abordagens temáticas, sendo uma delas 
a Educação Sexual. Esses livros específicos podem auxiliar educadores no 
trabalho sobre a sexualidade junto às crianças. Contudo, é preciso refletir sobre 
seus conteúdos antes de utilizá-los com a infância, pois essas obras podem 
expressar diferentes paradigmas relativos à sexualidade. Esta pesquisa analisou 
os conteúdos textuais de livros de educação sexual para a infância, visando 
subsidiar estudos e propostas em educação sexual emancipatória. Seus objetivos 
foram: desvelar interfaces entre educação sexual e literatura infantil; revisar 
a categoria educação sexual emancipatória; levantar indicadores a partir das 
vertentes pedagógicas de educação sexual cunhadas por Nunes (1996), quatro 
repressoras e uma emancipatória, como subsídio à análise dos livros e analisar os 
conteúdos textuais dos livros selecionados para desvelar categorias. A Declaração 
dos Direitos Sexuais como Direitos Humanos Universais (DDSDHU) também 
contribuiu no levantamento de indicadores por ser considerada expressão 
da vertente emancipatória. Realizou-se pesquisa documental via análise de 
conteúdo. O corpus da pesquisa foi composto de seis livros: dois brasileiros, dois 
equatorianos e dois espanhóis. Foram desveladas duas categorias, consideradas 
como expressão do movimento dialético que é parte do viver humano e de (re)
construção da sexualidade. A primeira foi: “na busca do direito à informação 
baseada no conhecimento científico, a contradição da padronização da norma 
das relações entre as pessoas” e a segunda: “na busca dos direitos sexuais como 
direitos humanos, marcas de um processo de construção da educação sexual 
emancipatória”. Perceberam-se contradições e avanços nessas obras, como 
também a importância do olhar crítico-pedagógico sobre elas. Esse estudo pode 
servir a professores da infância ao fornecer reflexões sobre tais livros, inclusive 
destaca a importância de estudos sobre educação sexual das crianças numa 
perspectiva emancipatória.

Palavras-chave: Educação Sexual. Livros para a Infância. Vertentes 
pedagógicas de educação sexual.
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LEITURA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS NA CRECHE: A CRIANÇA 
COMO ATOR PRINCIPAL

Luciana Mara Espíndola Santos (PMF/SME)
luciana_espin@hotmail.com 

Pensando para além da formação de um hábito de leitura, os profissionais da 
Creche Municipal Joaquina Maria Peres, iniciaram no ano de 2012, um projeto 
de leitura buscando a apliação do repertório cultural das crianças através dos 
livros e sobretudo favorecendo a produção de sentidos pelas crianças. Com este 
propósito, foi organizado no pátio interno da unidade, um espaço com puffs, 
almofadas, livros, gravuras, denominado de: “ espaço de leitura”. Os livros 
expostos, traziam diferentes texturas, variadas formas, tamanhos, cheiros e 
histórias das mais diversas; material selecionado tanto por adultos quanto por 
crianças, que lindamente intercambiavam livros de sua sala referência para o 
espaço de leitura e vice versa. O espaço de leitura, com seu colorido convidativo 
e isento de regras, exceto pelo cuidado, permitia que qualquer adulto ou criança 
que estivesse na unidade, usasse o espaço à sua maneira, educando o olhar 
e refinando à imaginação. O projeto foi avaliado após seu primeiro ano de 
funcionamento, e o grupo de funcionários da creche sinalizou a continuidade do 
projeto, por entender que as crianças, muito mais do que manipular livros e lê-
los, estavam se apropriando das histórias, tanto pelo suporte das letras, quanto 
das imagens e de posse desses enredos criaando suas próprias histórias, seus 
próprios personagens, porém, mobilizando também histórias vividas em outros 
momentos, com os familiares, amigos, vizinhos. Esse amalgama, constituido 
pelos enredos das leituras e o vivido em outras esferas do seu cotidiano, estavam 
contribuindo significativamente para sua condição criativa, inventiva, autonoma 
e sobretudo, de formação, enquanto cidadão que lê, e dá leitura produz seus 
próprios sentidos e significados.

Palavras-chave: Creche. Leitura. Produção de sentidos. Crianças.
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A CONTRIBUIÇÃO DA INTERAÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA A 
TERAPIA DA LINGUAGEM: UM ESTUDO DE CASO

Maeve Regina Moura (UTP) 
maevemoura@gmail.com 

Cynthia Valente (UFSC) 

Este trabalho objetivou promover o desenvolvimento da habilidade do uso da 
linguagem de uma criança de dois anos de idade, com encefalopatia crônica, em 
seu momento de iniciação no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI-UFSC). 
O objetivo foi desenvolver estratégias lúdicas de estimulação linguística, a partir 
das vivências escolares, aliando as situações interacionais vivenciadas pelo 
paciente aos métodos terapêuticos. Para alcançar esse objetivo foi necessário 
adaptar os exercícios das sessões de terapia da linguagem a um contexto lúdico 
e interativo. Nossa intervenção ocorreu durante o ano letivo de 2012 e durante 
seu curso, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: 
entrevista com a professora e auxiliares, observação da conduta comunicativa 
da criança na escola, atendimentos individuais domiciliares e atendimento em 
grupo na escola. Também foram analisados comparativamente os relatos de 
observações, e os registros por meio de fotografia e vídeos. Nas sessões de 
terapia da linguagem, nossa preocupação principal centrou-se na escolha de 
atividades que se relacionassem com o interesse do paciente, buscando sempre 
a relação significado/significante, por esta razão, todos os exercícios faciais e 
orais foram trabalhados de maneira lúdica. Foram trabalhados diversos objetivos 
numa mesma sessão, para que tivéssemos um progresso fonoaudiológico global. 
Foram criadas estratégias facilitadoras e propiciadoras da comunicação, assim 
como a integração família e escola, uma vez que partimos da hipótese de que a 
parceria com ambas deve ser imprescindível para a evolução da linguagem. Ao 
final, e também durante o desenvolvimento do nosso trabalho, ficou evidenciado 
e registrado, por meio de vídeos e depoimentos, o progresso do paciente, que 
começou a vocalizar mais e se fazer entender pelo controle da entonação das 
palavras e pelo desenvolvimento da capacidade de responder afirmativamente 
às questões. Esse resultado promoveu a continuidade da pesquisa e a divulgação 
acadêmica.

Palavras-chave: Terapia da linguagem. Interação social. Fonoaudiologia. 
Escola.



149

PROJETO LER BRINCANDO – UMA FORMA CRIATIVA DE 
DESPERTAR O GOSTO PELA LEITURA

Marcos Marsuwell Ferreira Garcia (UFSC) 
lerbrincando@gmail.com 

São comuns as reclamações das mães, ao afirmarem que, seus filhos não saem 
da frente do vídeo-game ou do computador, passam horas jogando, não comem, 
nem banho tomam, uma dedicação intensa, quase uma paixão do jogador pelo 
jogo, alguns adolescentes mais dedicados, e já informatizados, baixam para 
seus computadores, ou melhor, fazem downloads de jogos diversos, muitas 
vezes com manuais escritos em inglês, japonês etc. traduzem o manual, trocam 
informações com outros interessados sobre a “brincadeira”, começam a jogar 
com pessoas de outros lugares do mundo, em tempo real, se aprimoram, passam 
fazes no jogo, alguns são campeões mundiais, e suas mães continuam sem 
entender essa obsessão, mas, é claro, o jogo tem por excelência características 
mágicas, lúdicas, poéticas, carregadas de sensações agradáveis, enigmáticas 
e desafiadoras. Homo Ludens, obra escrita por Johan Huizinga é referência 
para pensar o lúdico como elemento da cultura, mas, como usar o jogo para 
incentivar a leitura?  Walter Benjamin escreveu sobre a importância do livro-
mágico, mas, poucas pessoas tiveram a sorte de encontrar um livro mágico 
ou de enigmas, um livro que as encantasse, que concentrasse a atenção, que 
fosse como o jogo para o jogador uma paixão. O objetivo do Ler brincando é 
resgatar a magia literária, através de livros-mágicos, livros-brinquedos, poemas-
giratórios, jogos-gramaticais, entre outros, esses livros são confeccionados 
nas oficinas oferecidas pelo Projeto. Investir no Ler brincando é incentivar o 
gosto pela leitura, utilizando de forma lúdica Arte-educação e educando para 
sustentabilidade. Uma forma criativa de despertar o prazer em ler e escrever, 
preservando o fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo que se identifica 
basicamente com a sensibilidade poética e pode ser utilizado também como 
veiculo de informação prática e teórica.

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Escrita. Incentivo. Lúdico.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E PROJETOS DE LETRAMENTO: 
PRÁTICAS EXITOSAS NA SME DE FLORIANóPOLIS

                                               Maria Letícia Naime-Muza (PMF/UFSC)
                                                                                        leticiamuza@gmail.

com 

Um dos maiores desafios dos cursos de formação de professores é a formação 
identitária profissional desse professor, pois a prática docente está atrelada aos 
projetos político-pedagógicos das escolas de educação básica e ensino superior, 
ao trabalho coletivo, condições de trabalho, de salário, da carreira, de questões 
identitárias e de autonomia dos professores e das escolas, da profissionalização 
dos docentes, as novas necessidades colocadas às escolas e aos professores, as 
relações afetivas, a violência e tantas outras questões que exigem dos profissionais 
constante (re)qualificação em cursos de formação continuada. Nesse sentido, 
visando a formação e valorização dos seus professores e, consequentemente, 
a qualidade de ensino e da aprendizagem dos alunos, a SME de Florianópolis 
oferece regularmente cursos de formação continuada aos professores de todas as 
áreas de ensino do 1ao 9 ano. Por conta disso, a SME aderiu ao Programa Gestão 
da Aprendizagem Escolar – GESTAR II e ao Pró-Letramento – Mobilização pela 
Qualidade da Educação. Dessa forma, os professores da RME de Florianópolis 
têm realizado um trabalho na área da linguagem cujo objetivo é desenvolver 
nos seus alunos habilidades de compreensão, interpretação e produção de textos 
em diferentes gêneros orais e escritos, proporcionando condições para que 
os alunos possam analisar as diversas situações de convivência social como 
também de se expressar criticamente em relação à realidade imposta a eles. 
A RME tem colhido os frutos deste trabalho com a percepção do aumento 
do IDEB alcançando os objetivos almejados. Assim, o trabalho por projetos, 
como ação metodológica, concebidos como transformadores da realidade local, 
tem a modalidade escrita da língua como instrumento de emancipação e de 
crescimento humano para a mobilidade e equidade social. 

Palavras-chave: Formação continuada. Valorização profissional. Projetos de 
letramento. Mobilidade social.
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UM RELATO SOBRE O TRABALHO COM O GÊNERO POEMA COM 
ALUNOS DO 6º ANO

Mariana Aparecida Vicentini (FURB)
marianaavicentini@hotmail.com 

Otília Lizete Heinig (FURB) 

Este resumo comenta uma atividade componente do PIBID – Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, desenvolvida por bolsistas do 
Subprojeto de Letras da FURB – Universidade Regional de Blumenau em uma 
escola municipal localizada na cidade de Brusque/SC, com alunos do 6º ano. 
O objetivo da atividade com o gênero poemas foi de preparar os alunos para 
as Olimpíadas de Língua Portuguesa, que tinha como tema, poesia narrativa. 
Inicialmente foi desenvolvida uma sequência didática de acordo com o que o 
professor de Língua Portuguesa estava trabalhando. Como material didático, um 
material de orientação foi desenvolvido pelas bolsistas, intitulado: Como fazer 
poesias? o qual foi estruturado da seguinte forma: Sobre o que você quer falar?; 
Soltando as palavras; Escrevendo a primeira frase; Como rimar?; Não saia do 
ritmo; Estrutura da poesia; O que é poesia narrativa?; Estrutura da narrativa 
e seus elementos. Cada aluno recebeu seu material de orientação, utilizado 
como base para o estudo do gênero. Durante as aulas os alunos desenvolveram 
atividades como: transformar a poesia “A lebre e a tartaruga” em uma narrativa; 
elaborar uma poesia coletiva com o tema “Natureza”, que foi ilustrada e exposta 
em um mural na escola; participar de um jogo em que deveriam pontuar a poesia 
corretamente; interpretar oralmente a poesia “O bicho” de Manuel Bandeira e; 
desenvolver uma poesia através de uma figura escolhida por eles, a qual foi 
recitada no I sarau poético do 6º ano, organizado pelas bolsistas como forma 
de finalizar o trabalho com o gênero. Ao final do trabalho, foi possível concluir 
que, houve uma melhora gradativa nas produções feitas pelos alunos; os alunos 
possuíam um bom conhecimento sobre o gênero; conseguiram organizar as ideias 
com coerência; desenvolvem melhor os elementos narrativos; interpretam com 
mais facilidade as atividades, participam com mais frequência e desenvoltura 
das aulas e trabalham melhor em grupo. 

Palavras-chave: Poema. Gênero. Língua Portuguesa.
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LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA:  
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA BILÍNGUE COM ALUNOS 

SURDOS

Marilyn Mafra Klamt (UFSC) 
marilynfloripa@gmail.com 

Este trabalho visa relatar a experiência de ensino de Língua Portuguesa como 
segunda língua para alunos surdos. Para os surdos brasileiros, a primeira língua 
é a Libras – Língua Brasileira de Sinais, visuo-gestual – e a segunda língua é 
a Língua Portuguesa, em sua modalidade escrita.  O Bilinguismo é um direito 
conquistado pela comunidade surda, cuja educação, por anos, foi baseada no 
Oralismo, que trazia como resultado o fracasso escolar.  Esta pesquisa relata o 
processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa de alunos bilíngues, 
bem como de alunos que não utilizam a Libras, apenas a linguagem oral do 
Português e que frequentaram o atendimento especializado do Cas – Centro de 
Capacitação de Profissionais de Educação e de Atendimento às Pessoas com 
Surdez, localizado na Fundação Catarinense de Educação Especial – no contra 
turno escolar.   A oficina, com duração de dois anos, foi um laboratório para a 
pesquisa e, no trabalho desenvolvido com esses alunos, foram proporcionadas 
experiências de leitura e escrita dos mais variados tipos e gêneros textuais. Com 
os alunos bilíngues, utilizou-se a Libras como língua de instrução na relação 
professor/aluno e o português falado com os alunos que não usavam a Libras. 
Como metodologia, foram utilizados recursos visuais, como imagens, vídeos, 
livros com ilustrações, já que esses alunos tinham em comum uma grande 
vivência visual. Com as observações práticas em sala de aula, foi possível notar 
a singularidade linguística dos alunos, por possuírem distintas experiências com 
ambas as línguas, o que traz resultados também diversos no desenvolvimento 
das competências de leitura e escrita. Essa experiência educacional, além de 
contribuir com o aprendizado da segunda língua desses alunos, teve como intuito 
desenvolver pesquisas e trazer contribuições na área da Língua Portuguesa 
como segunda língua para alunos surdos e mostrar a importância de respeitar a 
cultura e a língua desses sujeitos.

Palavras-chave: Bilinguismo. Língua Portuguesa. Libras. Língua Brasileira de 
Sinais. Surdos. 
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PROJETO SANTA NA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE BRUSQUE

Marléte Tolio Comassetto (SEME/Brusque)
ensinofundamental@brusque.sc.gov.br 

O “Projeto Santa na Escola”  tem por finalidade levar o Jornal de Santa Catarina, 
às turmas de 5º ano do Ensino Fundamental das escolas da Rede Municipal de 
Educação de Brusque e difundir na sala de aula, o debate de assuntos do dia 
a dia, com vistas ao aprimoramento da leitura e da escrita, contribuindo para 
a formação de leitores com desenvolvimento do senso crítico e cidadania. A 
Secretaria Municipal de Educação,  entende a relevância do projeto de forma 
direta para alunos e professores e de forma indireta para as comunidades 
nas quais as escolas estão inseridas. Em sala de aula, o jornal é trabalhado 
diariamente. Os alunos escolhem reportagens, para com base nelas, produzirem 
os mais variados gêneros textuais  que são selecionadas e publicados em 6 
(SEIS) encartes anuais. Veiculam também nos encartes, depoimentos de alunos, 
professores, pais e parceiros a respeito das produções. O trabalho realizado nos 
anos anteriores, aponta o desenvolvimento das produções dos alunos no que 
se refere a língua portuguesa, corroboradas pela evolução do IDEB dos anos 
iniciais nas  escolas. Em Brusque, o projeto entra no 5º ano de realização, com 
a parceria das seguintes empresas: UNIFEBE,  Aradefe Malhas,  HJ Tinturaria,  
RC Conti, Toalhas Atlântica, SAMAE e UNIMED.

Palavras-chave: Jornal. Escrita. Leitura. Aula. Cidadania.
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ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: O QUE É SER ÍNDIO HOJE?

Mônica Dias Vieira (E.B.M. Almirante Carvalhal)
mo_vieira@yahoo.com.br 

Este projeto foi realizado durante o ano de 2012 na turma do 4º ano da escola - 
E. B. M. Beatriz de Souza Brito. Com o objetivo de abordar o tema – Os povos 
da terra e da África – Brasil indígena e Africano e a elaboração de um texto 
como avaliação final, buscando verificar se os conteúdos de Língua Portuguesa, 
trabalhados durante o ano, apareceriam nos textos. Em se tratando desse tema, 
era preciso ir além da proposta do livro e não mencionar os índios só no passado, 
mas fazer com que os alunos refletissem onde estão essas pessoas atualmente, 
quem são eles, onde vivem, o que fazem para sobreviver, as dificuldades que 
estão enfrentando para que a sua cultura permaneça viva. Através de vídeos, sites 
e exposições de objetos de origem indígena e fotos (aldeia Guarani M’Biguaçu), 
apresentamos as formas de viver – costumes, crenças, alimentação, trabalho e 
artesanatos. Assim, formando alunos críticos em relação a defesa e o respeito 
à cultura indígena e fornecendo subsídios para a produção do texto. Após as 
pesquisas, foi proposto a turma que elaborassem um texto com o objetivo de 
verificar se os/as alunos/as aprenderam o conteúdo proposto e identificar aquilo 
que foi mais significativo, além de perceber se após várias pesquisas, algum 
olhar estereotipado, apareceria. Apesar da proposta realizada não definir um 
gênero textual, apareceram muitos textos argumentativos, mostrando seus 
pontos de vistas. Como professora da turma, o que mais me chamou a atenção, 
após as reescritas, foram os textos organizados, com as informações que haviam 
sido pesquisadas, mas que o senso crítico e reflexivo, foi um ponto forte das 
produções textuais.

Palavras-chave: Cultura indígena. Gênero textual. Senso crítico.
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PROGRAMA DE EXTENSÃO NÚCLEO DE ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS (NEL): AÇÕES EM TORNO DA EDUCAÇÃO 

LINGUÍSTICA

Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig (FURB)
Maristela Pereira Fritzen (FURB)
Bethânia Coswig Zitzke  (FURB)

Heloisa Helena Deschamps (FURB)
Lara Lenzi (FURB)

O Programa de Extensão Núcleo de Estudos Linguísticos (NEL) é um canal de 
interlocução entre a comunidade externa e interna com a Universidade, o qual 
prioriza o papel múltiplo da universidade no que tange à educação linguística. 
Estão vinculados ao NEL dois projetos: Redes: Integrando Universidade e 
Educação Básica e o Laboratório de Produção de Texto. O primeiro visa atender 
as necessidades de atualização permanente de professores, a fim de integrar 
a instituição e as redes básicas de ensino no que concerne aos processos de 
ensino e aprendizagem, à formação continuada de professores e à produção e 
utilização de materiais didático-pedagógicos. O segundo é um espaço para o 
estudo de aspectos da Língua Portuguesa necessários à produção/ revisão de 
textos e à formação de profissionais na área técnica e pedagógica. Outro espaço 
é o Grupo de Pesquisa, que agrega acadêmicos do Mestrado em Educação, da 
graduação e egressos desses segmentos. A metodologia empregada pelo NEL 
tem como premissa a integração ensino, pesquisa e extensão. No que concerne 
aos resultados obtidos, salientamos que os projetos que visam à formação de 
docentes e discentes, no tocante aos diferentes gêneros textuais, possibilitam 
que os participantes compreendam melhor a dinâmica da leitura e da escrita para 
atuarem em seu espaço de trabalho. No que se refere à escola, o Programa atende 
a professores ofertando formação continuada, através de grupos permanentes de 
estudos.  Essa formação tem efeitos muito positivos nas escolas de educação 
básica e na participação dos professores na produção de diretrizes curriculares 
nos seus municípios. Outra ação que viabiliza o diálogo entre a linguagem e a 
educação é a promoção anual do Encontro de Estudos e Pesquisa em Língua 
e Literatura. Dessa forma o projeto tem atingido seu objetivo principal que é 
possibilitar que as pessoas atendidas aprimorem seus conhecimentos relativos 
à linguagem. 

Palavras-chave: Educação linguística. Extensão. Gêneros textuais.
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INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: RELATO DE PESQUISA A 
PARTIR DA VISÃO DOS COORDENADORES

Paola Baron (UFSC)
baronpa@msn.com  

Suelen Machado Silva (UFSC) 

Ana Paula Santana (UFSC)

O Censo do Ensino Superior de 2009 apresenta 20.019 alunos com deficiência 
(0,34%). O ingresso das pessoas com necessidades especiais ainda pode ser 
considerado baixo porque a conclusão dessas pessoas no ensino fundamental 
ainda é pequena, mas há uma demanda crescente que o processo de inclusão, 
através do vestibular por cotas, vem apresentando. Questiona-se se os docentes 
e coordenadores estão preparados para receber tais alunos. É a partir dessa 
questão que esse trabalho constitui-se como um relato de pesquisa. O objetivo 
desta pesquisa foi identificar o posicionamento dos coordenadores dos cursos de 
graduação, da Universidade Federal de Santa Catarina, perante os alunos público-
alvo da educação especial. Como metodologia foi utilizada um questionário 
contendo sete questões, enviado por e-mail aos 73 coordenadores de curso 
de graduação. Analisou-se a partir de uma análise discursiva. Responderam 
a esta pesquisa 14 coordenadores, onde 50% destes dizem possuir alunos de 
inclusão, 29% não há registro e 21% não possuem alunos de inclusão. A maioria 
destes alunos não foi encaminhada para nenhum atendimento específico. Na 
análise do resultado foi observado que 93% dos coordenadores não se sentem 
preparados para apoiar pedagogicamente estes alunos. Eles apontam como 
principais problemas: o despreparo da universidade e dos professores para lidar 
com esses alunos e a necessidade de cursos preparatórios e de profissionais 
com competência na área que possam acompanhar os alunos com dificuldade. 
Podemos ainda inferir que há um desconhecimento e insegurança dos 
coordenadores sobre o assunto, visto que apenas 19,18% destes responderam. 
Conclui-se, assim, que tal como ocorre no ensino básico, a universidade não 
está preparada para receber tais alunos. Acrescente-se aqui a necessidade de 
realizar mais estudos na área, a fim de aprofundar a análise da realidade da 
educação inclusiva no ensino superior e contribuir com mudanças políticas, 
sociais e educacionais visando uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Coordenadores. Ensino Superior. Inclusão.
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(RE)VISITANDO O PAíS DAS MARAVILHAS: UMA VIVÊNCIA 
LITERÁRIA/ESCOLAR EM DIVERSAS LINGUAGENS

Rachel Pantalena Leal (CA/CED/UFSC)
elhcar@yahoo.com.br 

 
Este trabalho apresenta propostas de atividades relacionadas à formação do 
aluno-leitor, resultantes da experiência escolar de educandos de sextos anos do 
ensino fundamental de Florianópolis com a leitura do livro “Alice no País das 
Maravilhas” de Lewis Carrol. Diante da intricada relação literatura-aluno, foi 
proposta a leitura de um clássico da literatura universal que estabelece uma 
relação possível com os dilemas de amadurecimento criança/adolescente, ainda 
que dialogue com o universo fantástico. Objetivamos, desta forma, desenvolver 
a leitura e escrita dos alunos através do contato prazeroso e significatico com 
a literatura. No desenvolver deste trabalho, utilizamos o conceito letramento 
literário, conforme Rildo Cosson (2013). Como elemento motivador para 
leitura, uma carta-ficcional de Alice foi recebida pelos alunos, com o intuito 
de introduzir a narrativa a ser lida, bem como apresentar o grande dilema da 
personagem: a busca pela identidade. Informações sobre o autor e contexto da 
produção da obra também serviram como elementos de pré-leitura. Criamos 
um momento semanal, mediado pelo professor, voltado para leitura, em 
que se lia os capítulos de forma entonada, esclarecendo pontos da narrativa, 
léxico; propondo discussões; etc. Após a leitura integral do livro, os alunos 
compartilharam sua interpretação sobre o clássico, a fim de ampliar os sentidos 
construídos individualmente. Para esse momento, os estudantes, organizados 
em grupos, fizeram releituras da história ou de trechos dela. As produções finais 
resultaram de diálogos com a linguagem teatral (construção de cenas), arte-visual 
(produção de maquetes) e audio-visual (produção de vídeos com dramatização 
de trechos do livro). Observou-se que tais procedimentos familiarizaram com 
mais sucesso os alunos à leitura, contribuindo para a formação de leitores de 
literatura.

Palavras-chave: Leitura Literária. Alice no País da Maravilhas. Letramento 
Literário.
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A MÚSICA NARRATIVA E AS MíDIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA: 
EXPERIÊNCIAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Roseane Huber (EEB Professor Carlos Maffezzolli)
roseanehuber@gmail.com 

Gabriela Kloth (FURB)
Thais de Souza Schlichting (FURB)

Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig (FURB)

Atualmente, convivemos com diversas tecnologias e diferentes metodologias 
de ensino, fatores que podem ser aproximados no planejamento do professor 
e em sua prática em sala de aula, como forma de tornar o processo de ensino e 
aprendizagem mais dinâmico e satisfatório. O presente relato é parte integrante 
das atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), desenvolvido por acadêmicos do curso de Letras da Universidade 
Regional de Blumenau (FURB) em uma escola pública do município de 
Guabiruba (SC). A discussão tem como objetivo apresentar a sequência didática 
desenvolvida a partir do gênero discursivo música narrativa, que apresenta 
elementos narrativos (SCLIAR-CABRAL & GRIMM CABRAL, 1991) a fim 
de ampliar o esquema das narrações dos estudantes. Objetivamos ainda avaliar 
o processo de execução, os acertos e erros dessa sequência de trabalho aplicada 
como atividade complementar aos alunos de uma 7a série no segundo semestre 
de 2012. A sequência em questão teve uma série de módulos que foram 
desenvolvidos a partir de conteúdos interdisciplinares e dinâmicos baseados no 
esquema narrativo apresentado pelas músicas. Ao final do processo, os estudantes 
gravaram um videoclipe que foi disponibilizado no Youtube, como forma de 
integrar as práticas em sala de aula à realidade do letramento na cibercultura 
(SOARES, 2002). Nos embasamos nos Novos Estudos do Letramento e 
nas concepções do Círculo de Bakhtin, a fim de aproximar teoria e prática e 
desenvolver ações que fizessem uso das novas tecnologias, o que permitiu que 
os estudantes expandissem suas compreensões diante do esquema narrativo e 
ainda participassem ativamente do processo no qual estavam inseridos. Ao fim 
das atividades, percebemos que o desenvolvimento dos elementos narrativos foi 
aperfeiçoado por parte dos alunos e a divulgação do trabalho no meio digital teve 
uma repercussão positiva no processo de ensino e aprendizagem desenvolvido.

Palavras-chave: Música narrativa. Conteúdos interdisciplinares. Letramento. 
Cibercultura.



159

BIBLIOTECA VIVA: UM MOVIMENTO DA LEITURA

Rosicléia Berti - SEMED de Ilhota
rosicleiaberti@gmail.com 

O projeto “Biblioteca Viva” foi desenvolvido em 2012 e reaplicado no ano de 
2013, na Escola Municipal Domingos José Machado, em Ilhota - SC. É uma 
escola que atende aproximadamente 550 alunos de pré-escolar até o 9º ano, 
oriundos de comunidades e famílias carentes, tanto em questões: afetivas, 
financeiras, sociais e também nos aspectos culturais. Grande parte desses alunos 
possuem uma fragilidade em relação ao estímulo e pouco contato com o mundo 
da literatura, sendo muitas vezes seu primeiro contato por intermédio da escola. 
O objetivo do projeto é promover aos alunos o contato com a literatura bem 
como motivar a permanência dos mesmos nesse mundo de viagens, abrindo 
a possibilidade de tornarem-se adultos criativos e participativos. Nosso olhar 
esta fundamentado nos escritos Silva, 2005; Perissé, 2005 ao discutir a leitura 
como uma das principais linguagens legitimada dentro do contexto escolar. 
Trabalhamos também, com a História da Leitura com Chartier, 1999. Ancoramo-
nos teoricamente em autores ainda que discutem sobre o letramento - a leitura 
como prática social, tais como Kleiman (1995, 2007) e outros. Participaram 
do projeto alunos e professores do pré-escolar, anos iniciais e anos finais da 
referida escola. Os procedimentos adotados foram: contação de história, 
formação de multiplicadores de leitura, trocas de livros, caixa literária e bolsa 
literária surpresa. Durante a aplicação do projeto norteamos as ações para o 
segundo semestre, com registros escritos, fotos, vídeos, bem como observação 
da frequência dos educadores na biblioteca, por meio de registro na ficha. 
Fizemos também, registro de vídeos das contações e leituras de histórias, para 
observar o procedimento a fim de analisar e aperfeiçoar o ato em si.

Palavras-chave: Leitura. Interação. Linguagens. Contação.
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A LINGUAGEM ORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR 
PARA AS INTERAÇÕES E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS NO 

ESPAÇO DO NDI

Sabrina Rios (UDESC)
sabrina.riosu@bol.com.br 

Juliana Rosa Pacheco (UDESC)
Jaqueline Santos Dornelles (UDESC)

Este trabalho tem como propósito apresentar o caminho percorrido e os 
resultados obtidos por meio de uma pesquisa de campo desenvolvida para a 
disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica III e IV. Trata-se de uma pesquisa 
de abordagem qualitativa, a qual se utiliza de um Estudo de Caso para 
compreender o desenvolvimento da oralidade infantil no espaço do Núcleo de 
Desenvolvimento Infantil – NDI, localizado no Campus da Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC. As observações foram realizadas com crianças dos 
Grupos 04A e 03A matutinos respectivamente, nos semestres de 2011/2 e 2012/1. 
Com foco na linguagem oral, foram analisadas as formas de comunicação 
estabelecidas entre crianças, assim como a oralidade presente na relação entre 
criança e professores; nos momentos lúdicos e atividades propostas. Juntos às 
observações, também foram utilizados como procedimentos metodológicos um 
questionário encaminhado aos pais e/ou responsáveis e outro aos professores. 
Como suporte teórico para o tema da pesquisa foram empregados os seguintes 
referenciais: Vygotsky (2008), Souza (2003), Ostetto (2004), Bakthin (1992), 
entre outros. O estudo desta temática possibilitou compreender a presença de 
variadas formas de linguagem em todos os processos educativos das crianças 
e, através das atividades desenvolvidas pelo NDI, as quais permitem a 
comunicação entre crianças das mais variadas faixas etárias, compreendemos 
que tais formas de linguagem estão presentes independente da idade. Todas as 
crianças gostam e oferecem vontade de se comunicar verbalmente, ainda que das 
mais diferenciadas maneiras. Desta forma, é preciso que saibamos compreender 
as muitas diversidades presentes no mundo da comunicação infantil. Sendo 
assim, práticas como música, circo, teatro, pinturas, e outras, desenvolvidas 
pela instituição, destacaram-se como atividades fundamentais na promoção do 
desenvolvimento da linguagem oral das crianças. 

Palavras-chave: Linguagem Oral. Desenvolvimento Infantil. Ambientes 
Educativos.
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ALFABETIZAR NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO

Sandra dos Santos Richartz (SEMED de Ilhota)
e.albertoschmitt@gmail.com 

Histela Berkenbrock Ferretti (SEMED de Ilhota)

Encontramos letras em todas as partes, ruas, panfletos, placas, revistas. Mas nem 
sempre só as palavras nos dão informações, os símbolos também servem para 
comunicar. Foi assim que os 17 alunos da turma do 1º ano da Escola Municipal 
Alberto Schmitt, localizada no Baú Central, na cidade de Ilhota SC, descobriram 
o mundo do letramento. Tiveram como foco a prática pedagógica alfabetizadora 
enquanto instância que pode estimular a utilização da escrita, observando seus 
diferentes usos e funções no âmbito da sociedade. Envolvidos no interesse de 
ler diferentes informações, a turma envolveu a família na construção de placas 
e carrinhos de sucata. E brincando no pátio da escola aprendeu que um único 
símbolo pode transmitir diferentes informações, que as cores do semáforo 
também são um texto, e que até um gesto ou uma única figura é uma forma 
de comunicação. Através da confecção de placas sinalizando, orientando e 
informando os espaços e ações na escola criadas pelas crianças, percebeu-se 
que alfabetização e letramento são interdependentes, pois  a alfabetização  só 
tem sentido quando envolvida no contexto e na pratica social de leitura e de 
escrita, isso sem ignorar a especificidade que cada conceito possui. Partimos do 
princípio de que a alfabetização precisa ser pensada na perspectiva do letramento. 
Assim alfabetizar é mais que codificar e decodificar, é estar envolvido no meio 
e na ação desse processo, como fez a turma do primeiro ano. Desta forma, é um 
desafio para o educador, pois exige compreensão acerca das questões teórico-
metodológicas que perpassam a prática pedagógica no cotidiano da escola e da 
sociedade.

Palavras-chave: Símbolos. Alfabetização. Letramento.
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A CRIAÇÃO CÊNICO-LITERÁRIA DA NARRATIVA AMIGOS, 
DE HELME HEINE: LITERATURA, TEATRO E CONTAÇÃO DE 

HISTóRIAS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORAS E DE CRIANÇAS

 Simone Cintra (USFC) 
simonescintra@gmail.com

Eliane Debus (USFC)
Andréa Rodrigues(USFC)
Bárbara da Silva (USFC) 

Catrine Pereira (USFC) 
Giselli da Ilveira(USFC)  

Kenya Campagnolo(USFC) 
Melany Rezende(UFSC) 

Nina Balconi(USFC) 

Abordamos, neste trabalho, aspectos do processo de criação e reflexão vivenciado 
por um grupo de acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e norteado pela experimentação das linguagens do 
teatro e da contação de histórias, assim como, por estudos sobre literatura e 
infância. Este processo culminou na criação cênico-literária da narrativa 
Amigos, escrita e ilustrada por Helme Heine. Para esta criação foram utilizados 
diferentes procedimentos metodológicos. Iniciamos com um estudo das 
especificidades da literatura infantil, passando à leitura de quinze títulos até a 
escolha da história Amigos, a partir da qual demos prosseguimento ao processo, 
realizando atividades de narração, expressão vocal e corporal, cênicas e de 
criação de personagens, uma vez que a história é contada por sete contadoras 
que desempenham diferentes funções: três narradoras, três interpretes dos 
personagens da história e uma sonoplasta. As três narradoras utilizam o objeto 
livro e se revezam para contar as peripécias do galo Juvenal, do rato Frederico 
e do porco Valdemar, enquanto a sonoplastia é realizada ao vivo por meio de 
instrumentos de percussão, violão, flauta e músicas cantadas por todo o grupo. 
As reflexões ocorreram por meio de leituras, discussões e produção escrita 
acerca das implicações do processo artístico-cultural na formação inicial de 
educadora(e)s da infância e sobre a importância da literatura, do teatro e da 
contação de histórias no processo de aprendizagem e desenvolvimento da 
criança. Como resultados apontamos, a receptividade das crianças que durante 
as apresentações mostraram-se envolvidos pela história contada por meio de 
diferentes elementos narrativos; a potencialização da dimensão criadora das 
acadêmicas e a ampliação de suas possibilidades em construir relações entre 
suas vivências com as linguagens da literatura, do teatro e da contação de 
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histórias e os saberes e fazeres relativos à organização de práticas educativas 
com crianças.

Palavras-chave: Literatura. Teatro. Contação de Histórias. Formação de 
Educadores. Infância.
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PIBID DE LETRAS EM PROSA

Tainara Coelho (FURB)
Roseane Huber de Souza (FURB)

tainaracoelho.94@hotmail.com

O presente relato visa socializar o trabalho desenvolvido com alunos dos 
anos finais do Ensino Fundamental da Rede Pública de ensino do município 
de Guabiruba/SC, em parceria com o subprojeto de Letras da Universidade 
Regional de Blumenau que está inserido no PIBID (Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência). Inicialmente, foi aplicado um comando, a fim 
de identificar e diagnosticar as possíveis dificuldades enfrentadas pelos alunos. 
Após isso, foi elaborada uma sequência didática, na qual uma das oficinas que 
focava a questão da coesão e coerência, trabalhando-se concordância verbal, uso 
de conectivos e interpretação de texto. Concluída essa etapa, foi proposta uma 
produção final, para que se pudessem conferir os resultados das aulas aplicadas 
e, para tanto, foi utilizada a música “Eduardo e Mônica” da banda brasiliense 
Legião Urbana. Os alunos elaboraram uma releitura da melodia, criando seus 
próprios textos ao transformar poesia em prosa. Os textos produzidos foram 
recolhidos e digitados pelas bolsistas do subprojeto e dentre todos os textos, o 
que melhor atendeu a proposta foi selecionado para ser apresentado no Encontro 
de Encerramento Anual do PIBID-Letras. Antes de ser apresentada, a narrativa 
precisava ser revisada, processo que foi realizado com os alunos em sala de aula.  
A apresentação do trabalho deu-se com a contação da narrativa escolhida e com 
a mostra de um videoclipe elaborado com imagens dos alunos, embalado pelo 
som de suas próprias vozes. Com a revisão do texto em sala de aula, os alunos 
perceberam seus erros e acertos e passaram a prestar mais atenção na questão 
de coesão e coerência. Pode-se concluir dizendo que os resultados foram muito 
significativos para os alunos envolvidos e para a formação dos licenciandos que 
atuaram junto à turma.

Palavras-chave: Narrativas. Sequência didática. Coesão e coerência. PIBID.
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A ESCRITA E A REESCRITA DE TEXTOS NOS ANOS INICIAIS

Tarissa C. Stern Soares - autora (UFSC)
tarissacss@yahoo.com.br 

SamoelValdemiroRaulino (UFSC)

Desde meados dos anos de 1980, o ensino e a aprendizagem da língua escrita 
vem se modificando. Isso se deve, sobretudo, aos avanços dos estudos 
linguísticos. Tendo como base esse novo olhar para o ensino de língua, esta 
comunicação objetiva refletir sobre o trabalho de produção e reescrita de textos, 
entendendo que tais atividades inserem os alunos em práticas sociais letradas. 
Para tanto, serão analisadas produções de alunos de 4º ano de um município 
do oeste paranaense, tendo como base uma tabela diagnóstica que contempla 
aspectos relacionados ao gênero, à textualidade e à ortografia. Os dados nos 
mostram que a prática de reescrita contribui para o desenvolvimento de leitores 
e produtores de textos profícuos.  Este trabalho integra o Projeto Formação 
continuada para professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações 
voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste 
do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras, da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, integrando o 
Programa Observatório da Educação e financiado pela CAPESA/INEP.

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Escrita. Reescrita.
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DISCURSOS SOBRE ENSINO BILíNGUE NA VOZ DAS FAMíLIAS

Viviane Beckert Spiess (PG/FURB)
viviane.spiess@gmail.com

Pretende-se neste trabalho discutir aspectos relacionados  à educação bilíngue 
(português/alemão) no município de Pomerode, SC, onde está sendo realizado 
um projeto de ensino bilíngue em duas escolas públicas, estabelecido por meio de 
uma política linguística local. Essa discussão relaciona-se ao desenvolvimento 
de uma pesquisa de mestrado na área de Educação, cujo objetivo principal é 
compreender os sentidos dos discursos construídos pelas famílias acerca do 
ensino bilíngue em contexto intercultural. O excerto utilizado como título deste 
trabalho foi gerado durante uma das entrevistas coletivas realizadas com as 
famílias que aceitaram participar como sujeitos da pesquisa. Por meio desse 
instrumento, os envolvidos se posicionaram, identificaram pontos de vistas de 
concordância, de discordância com relação aos demais participantes, anunciando, 
assim, suas motivações e expectativas para a escolha do ensino bilíngue para 
seus filhos, uma vez que a participação nesta modalidade de ensino é optativa. 
Outro instrumento utilizado foi um questionário sociolinguístico, que permitiu 
conhecer o perfil e a relação das famílias com o idioma alemão. Verificou-se que 
são as festas em família, os clubes de caça e tiro e as atividades profissionais os 
locais de maior uso/circulação da língua alemã hoje. O caminho investigativo 
encontra-se orientado teoricamente pela Teoria Enunciativa de Bakhtin, pelos 
Estudos do Letramento e da Linguística Aplicada, mais especificamente os 
estudos sobre educação em contextos interculturais. Em uma análise preliminar 
dos dados é possível verificar que os discursos das famílias revelam aspectos 
relacionados ao esforço de gerações para a manutenção do idioma alemão, a 
perspectiva de futuro nas questões relacionadas à esfera do trabalho e de viagens. 
Espera-se que o presente estudo possa contribuir para a discussão e reflexão 
sobre a manutenção da língua alemã no contexto estudado e sua contribuição no 
processo de escolarização do grupo que a fala.

Palavra -chave: Educação bilíngue. Identidade. Língua minoritária.
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O PROJETO BRINCAESPANHOL NO EDUCANDÁRIO LAR DE 
JESUS – SERTE

Yulia Gobbi (PROBOLSA/PRPE/UFSC)
yulia_gobbi@hotmail.com 

Lamone C. Tavares Osório (UFSC)
Pedro Salles (UFSC) 

Andréa Cesco (UFSC)

Pretendemos compartilhar a experiência vivida no projeto Brincaespanhol, que 
visa ensinar a língua espanhola através de brincadeiras, jogos, músicas, oficinas 
criativas, pequenas representações, entre outros, a crianças não alfabetizadas, 
na segunda infância. O projeto atende a três grupos de crianças, com idades 
entre 3 e 6 anos, do Educandário Lar de Jesus, SERTE (Sociedade Espírita 
de Recuperação, Trabalho e Educação), localizado na Cachoeira do Bom 
Jesus, em Florianópolis. Busca-se ensinar a língua estrangeira (LE) através de 
um ambiente tal que a aquisição ocorra de maneira natural, proporcionando a 
interação entre os membros do grupo, bem como o espaço físico possa criar 
uma harmonização adequada para que ocorra, de fato, o interesse do aluno. 
Busca-se também com o projeto aproximar as crianças da cultura espanhola 
e toda a riqueza de conhecimentos que ela pode oferecer, além de propiciar a 
integração das crianças num mundo globalizado. O lúdico é enfatizado porque 
enquanto função educativa propicia a aprendizagem do educando, seu saber, sua 
compreensão de mundo e seu conhecimento. O que pretendemos de fato é que as 
atividades trabalhadas sejam prazerosas para que dessa forma as crianças tomem 
consciência que aprender traz satisfação e alegria. Como professores/bolsistas, 
através das várias experiências pelas quais vivemos, percebemos que é melhor 
nos preocuparmos mais com a qualidade das atividades propostas, ao invés da 
quantidade. Segundo a professora Simone Silva Pires Assumpção, em seu livro 
Vantagens e desvantagens de começar cedo a estudar uma língua estrangeira 
(2007), é melhor trabalhar com menos conteúdo, de forma significativa, do que 
com várias palavras apresentadas na mesma aula de forma superficial e rápida, 
correndo-se o risco deles as esquecerem. Também percebemos que muitas vezes 
o que dá certo para uma turma, não dá certo para outra, por isso é essencial que 
o professor conheça a sua turma e planeje as aulas de acordo com a classe. Ter 
sempre em mente duas ou três atividades é essencial quando percebemos que as 
crianças não gostaram de certa atividade, pois, buscamos fazer com que as nossas 
aulas sejam atrativas e divertidas. Segundo Assumpção, “devemos lembrar que 
as pessoas são inteligentes de várias maneiras e, portanto, precisamos utilizar 
estratégias de ensino variadas em nossas aulas” (2007). A autora destaca 
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que um fator que dificulta a aprendizagem é a escassez de material didático 
direcionado especificamente para crianças ainda não alfabetizadas que estejam 
aprendendo uma LE; em função disso, procuramos criar atividades ou então 
adaptar atividades de língua materna para usar no ensino da língua espanhola. 
Também buscamos trabalhar com diferentes tipos de materiais, como massinha 
de modelar, argila, tinta guache, materiais recicláveis, como revistas, caixas de 
ovos, rolos de papel higiênico, entre outros, e assim estimular e interagir com os 
diferentes sentidos do educando. Como resultados observados até o momento, 
percebeu-se que brincadeiras e músicas motivam as crianças para o aprendizado 
de LE, que as crianças manifestam interesse e curiosidade pela LE, que buscam 
saber e falar além do proposto, além da preocupação que eles têm em primeiro 
observar para depois falar corretamente a LE. 

Palavras-chave: Educação infantil. Ensino de Língua estrangeira. Espanhol. 
Lúdico.
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