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RESUMO 
 

 
  
O presente trabalho objetiva caracterizar o letramento matemático a partir da análise 
de um projeto de letramento desenvolvido numa turma de 3º ano do ensino 
fundamental, assim como analisar as contribuições das práticas do projeto de 
letramento para o desenvolvimento da leitura e escrita em matemática. Baseados 
nos estudos de Kleiman (1995; 2004; 2005; 2007; 2011), Street (2007), Oliveira 
(2008; 2010), Tinoco (2008) e Santos (2012) acerca dos estudos do letramento, 
realizamos um projeto denominado “Educação no trânsito” no qual a escrita é 
conceituada como modo de agir frente aos problemas ocasionados pelas obras de 
mobilidade urbana no município de Natal no primeiro semestre de 2014 e que 
afetaram diretamente os alunos da turma.  De natureza qualitativa, a investigação é 
caracterizada como pesquisa-ação, pois a atuação do professor-investigador não é 
limitada à mera observação dos acontecimentos. Ele é visto como um participante 
ativo, intervindo, refletindo e transformando a realidade de acordo com a 
necessidade levantada ao longo do percurso. Mediante a análise do projeto, 
concluímos que o letramento matemático pode ser especificado sob dois principais 
aspectos: o teórico-metodológico e os participantes. O aspecto teórico-metodológico 
inclui o perfil do planejamento, a metodologia, os conteúdos e a avaliação. Quanto 
aos participantes, o trabalho caracteriza o perfil dos alunos, professores e 
comunidade escolar. A compreensão dos fatores específicos do projeto de 
letramento matemático implica em uma prática de ensino-aprendizagem 
interdisciplinar, com foco na práxis do aluno, isto é, numa prática transformadora. 
Adotar essa perspectiva implica primeiramente entender a matemática e a língua 
portuguesa como complementares. Em segundo plano, compreender que assim 
como a escrita em língua materna está presente em grande parte das interações, a 
escrita matemática também é necessária para agir socialmente. Nossas conclusões 
ainda apontam que, na perspectiva do letramento matemático, a ênfase deve estar 
no sentido do que se lê e do que se escreve. Sendo assim, é preciso ir além da 
codificação, da decodificação ou resolução de algoritmos, de modo que o aluno 
possa proceder e significar seu procedimento, justificando-o.  
 
Palavras-chave: Escrita. Leitura. Letramento matemático. Projeto de letramento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
This study aims to characterize the mathematical literacy from the analysis of a 
literacy project developed in a 3rd year class of elementary school, as well as 
analyze the contributions of the literacy project practices for the development of 
reading and writing in Mathematics. Based on studies of Kleiman (1995; 2004; 2005; 
2007; 2011), Street (2007), Oliveira (2008; 2010), Tinoco (2008 ) and Santos (2012 ) 
about the literacy studies, we conducted a project called “" Education in traffic " in 
which writing is conceptualized as a way of acting to deal with the problems caused 
by the works of urban mobility in Natal, in the first half of 2014, that directly affected 
the students of the class. In a qualitative approach, the investigation is characterized 
as action research, because the performance of the teacher-researcher is not limited 
to mere observation of events. It is seen as an active participant, who intermediate, 
reflect and transform reality according to the need raised over the route. Through the 
analysis of the project we concluded that the mathematical literacy can be specified 
in two main aspects: the theoretical-methodological and participants. The theoretical 
and methodological aspect includes planning profile , methodology , content and 
evaluation. For the participants, the work characterizes the profile of students, 
teachers and school community. Understanding the specific factors of mathematical 
literacy project involves a practice of interdisciplinary teaching and learning, focusing 
on the practice of the student, i.e. on a transforming practice. Adopting this 
perspective implies first the understanding of Mathematics and Portuguese as 
complementary, in the background, the comprehension that as well as writing in 
mother tongue is present in most interactions, Math writing is also required to act 
socially. Our findings also reveal that in the mathematical literacy perspective the 
emphasis should be towards the meaning of what is read and what is written, so it’s 
necessary going beyond coding, decoding or resolution of algorithms, so that the 
student can proceed and mean your procedure, justifying it. 
 
Keywords: Writing. Reading. Mathematical literacy. Project Literacy 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A formação como pedagoga me permitiu percorrer várias etapas profissionais 

que, somadas, resultaram na professora a qual me tornei e que ainda permanece 

em constante formação. 

Durante a graduação, estagiei1 numa turma de terceiro ano do Ensino 

Fundamental, em uma escola privada do município de Natal. Conforme Barbosa e 

Noronha (2008), o período do estágio proporciona uma reflexão sobre o que é ser 

professor, fomentando o constante pensar e repensar teoria e prática. O estágio 

nessa instituição foi o ponto de partida para despertar a necessidade de 

aperfeiçoamento, numa busca permanente pelo crescimento profissional, atrelado à 

aprendizagem das crianças.  

Dentre alguns aspectos que caracterizaram a experiência de estágio 

mencionada e que marcaram minha atuação docente, temos: alunos alfabetizados 

na idade certa; participação assídua dos pais no processo de ensino e 

aprendizagem dos filhos; apoio de outros profissionais da escola (coordenadores e 

orientadores pedagógicos e/ou outro profissional especializado) ao professor; 

existência e orientação quanto ao uso de materiais didáticos e recursos facilitadores 

de ensino e aprendizagem; incentivo e oferta de atividades de formação continuada 

para os professores; exigência dos pais e coordenadores quanto ao cumprimento do 

currículo escolar e ao aprendizado do aluno. Enfim, uma série de ações, desde a 

interação com os pais dos alunos até a formação continuada do professor, fez com 

que houvesse uma mobilização intensa para que o aluno aprendesse a ler, escrever 

e contar na idade certa.  

Nesse contexto, fui contratada como professora titular dessa instituição, ainda 

com a turma do terceiro ano. Assim se deu a minha primeira experiência como 

professora.  

Nesse ínterim, iniciei minha participação nas atividades do Grupo de Estudos 

em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa/UFRN (Contar), coordenado pelas 

professoras doutoras Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim Noronha, 

                                                           
1 O estágio citado, realizado em uma escola privada, não foi o curricular obrigatório. A experiência de 
estágio oferecida pela escola tinha o objetivo de orientar e formar graduandos, para que, ao término 
da graduação, fossem contratados como professores titulares daquela instituição. 
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no âmbito do qual participei do projeto “Leitura e escrita: recortes inter e 

multidisciplinares no ensino de matemática e de língua portuguesa”, também 

coordenado por aquelas professoras e financiado pelo Observatório da Educação 

(Capes/INEP. Ed. 038/2010), com apoio do Centro de Educação (CE), Programa de 

Pós Graduação em Educação (PPGED), Programa de Pós Graduação em Estudos 

da Linguagem (PPGEL) e Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática (PPGECNM). 

Ao concluir o curso de Pedagogia, fomentada pelos estudos teóricos e 

buscando contribuir no trabalho com a produção textual nas diferentes áreas, 

especialmente no que concerne à atuação do pedagogo, escrevi a monografia 

intitulada “O que é escrever nas diferentes áreas: orientações para a produção 

textual segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais”, orientado pela Profª Drª 

Tatyana Mabel Nobre Barbosa.  

A escrita do trabalho monográfico despertou o desejo de tornar-me 

pesquisadora e o estudo sobre a escrita nas diferentes áreas possibilitou conhecer o 

que os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1997) tratam sobre a produção 

de textos em cada área de atuação do pedagogo. Além disso, o trabalho fomentou o 

interesse para a investigação na área da matemática, por evidenciar que no 

documento existiam algumas lacunas no que diz respeito às orientações quanto à 

escrita e também à leitura nessa área. 

 A monografia também contribuiu para minha formação de modo que, além de 

despertar a investigação na área da matemática, instigou a constituição de uma 

profissional pesquisadora, pois passei a buscar fundamentos teóricos para edificar a 

minha prática de sala de aula e enriquecer as aulas com o trabalho interdisciplinar.  

O percurso de formação como professora pesquisadora foi amplamente 

estimulado com o envolvimento nas atividades do Grupo Contar. Aos poucos, fui 

conhecendo as teorias da linguagem e construindo um referencial teórico mais 

sólido, tudo isso foi possível não apenas com os estudos individuais dos textos 

sugeridos pelas professoras orientadoras, mas principalmente nas discussões 

coletivas, na troca de ideias com outras professoras e com os bolsistas do grupo, no 

convívio com o ambiente acadêmico, na leitura crítica dos textos escritos pelos 

colegas do grupo, nas participações em eventos e congressos. Nesse sentido, a 

coletividade me fez sentir participante de cada artigo, dissertação e apresentação de 

trabalho dos membros do grupo, pois, de alguma forma, uma sugestão ou 
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comentário meu estava lá. Assim, esta dissertação também é fruto do agrupamento 

acadêmico proporcionado pelo Grupo Contar, porque cada membro também 

contribuiu em sua construção e finalização. Inclusive as dissertações de 

componentes do Grupo, como os trabalhos de Lima (2012) e Dantas (2011) são 

referencias utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. 

No envolvimento sugerido pelo Grupo Contar em eventos, seminários, 

congressos, destaco a participação no XI Seminário de Educação e Leitura/UFRN. 

Na ocasião, participei de um minicurso sobre letramento com a professora Drª Glícia 

Tinoco. O impacto desse curso, focado na língua portuguesa, assim como os 

estudos realizados na monografia acerca da escrita nas diferentes áreas, suscitou a 

curiosidade em estudar o letramento de modo mais específico. 

Continuando imersa nos estudos, prestei concurso público para a Secretaria 

de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Aprovada e convocada me deparei 

com uma realidade diferente do que estava habituada na rede privada. Alunos 

cursando o terceiro ano do ensino fundamental sem saber sequer escrever o nome 

completo ou fazer contas matemáticas básicas. Então, o que fazer? Quais as ações 

da rede pública para a formação dos professores-alfabetizadores numa realidade tão 

heterogênea? Como garantir a aprendizagem dos alunos em meio a tantas 

dificuldades, como a falta de participação da família, carência de material didático, 

ausência de um suporte pedagógico ao professor?  

Iniciei os estudos no curso de especialização em Linguística, oferecido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem/UFRN, além de cursar, 

como aluna especial2 do mestrado, disciplinas da área da Educação Matemática no 

Programa de Pós-Graduação em Educação/UFRN.  

No âmbito acadêmico, chamava-me atenção os poucos estudos que 

relacionavam a matemática ao letramento. No âmbito escolar, chamava-me atenção, 

não apenas a dificuldade de aprendizagem dos alunos, mas também a dificuldade 

sentida por mim e por profissionais pedagogos com os quais convivia para ensinar 

principalmente a matemática.  

Ao mesmo tempo em que me aprofundava nas discussões acerca da 

linguagem, fomentadas no âmbito acadêmico, via-me diante de situações na sala de 

aula que exigiam de mim uma ação docente, entre elas, destaco: os diferentes 

                                                           
2 Aluno sem vínculo oficial com o programa de pós-graduação. 
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níveis de alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática entre os alunos; a 

necessidade de elaborar um plano de ensino que contemplasse a aprendizagem dos 

diferentes gêneros textuais nessas áreas; a necessidade do trabalho com 

metodologias que focalizassem a formação do aluno leitor e produtor de textos nas 

diferentes áreas, considerando os diferentes contextos de circulação da linguagem 

dentro e fora do âmbito escolar; o foco no algoritmo matemático e não na resolução 

de problemas e um ensino focado nas práticas escolares, dentre tantas outras 

dificuldades que se impõem no início da vida profissional e para as quais ainda nos 

ressentimos sobre como estabelecer o elo entre o conhecimento acadêmico e 

escolar. 

Então, começava a me preocupar não somente como trabalhar o ensino de 

Língua Portuguesa, mas como muitos dos seus elementos conceituais e 

metodológicos permeiam quaisquer ações de linguagem promovidas nos anos 

iniciais do ensino fundamental nas várias disciplinas a que responde o pedagogo. E, 

nesse momento, ao me apropriar de importantes conceitos da área da linguagem 

como língua, dialogismo, texto, discurso, gênero textual, leitura, escrita e interação, 

surgiu um imenso conflito ao me deparar com os comentários dos colegas, 

independente do nível de ensino no qual atuassem: “os alunos não sabem resolver 

os problemas matemáticos porque não sabem interpretar os enunciados”, 

“matemática é só cálculo, não tem nada a ver com o uso dos gêneros textuais”, “em 

matemática não é possível trabalhar a leitura, escrita e interpretação”.   

O curso sobre letramento no XI Seminário de Leitura e Escrita, a monografia e 

as inquietações sobre o processo de aprendizagem com sentido na leitura e escrita 

em Língua Portuguesa e Matemática, foco dos estudos do Grupo Contar, suscitaram 

o interesse em pesquisar sobre o letramento, assim como de conhecer a sua 

caracterização na área de matemática. De acordo com nosso levantamento 

bibliográfico, ainda são poucos os trabalhos que focam o letramento nessa área; 

então, neste trabalho, apresentamos as seguintes questões-pesquisa: O que 

caracteriza o letramento em matemática nos vários aspectos concernentes ao 

ensino-aprendizagem? Quais as implicações de se adotar a perspectiva do 

letramento no ensino da leitura e escrita em matemática?  

A partir das inquietações suscitadas na atuação como professora, optei nesta 

dissertação, por realizar um projeto de letramento com foco na matemática em 
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minha própria turma, o 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual General 

Antônio Visingtainer Santos Rocha3. 

O estudo objetiva caracterizar o letramento matemático a partir da análise de 

um projeto de letramento desenvolvido numa turma de 3º ano do ensino 

fundamental, bem como analisar as contribuições das práticas do projeto de 

letramento para o desenvolvimento da leitura e da escrita em matemática. 

A investigação sobre o letramento na área de matemática é relevante por 

apontar caminhos para a (re)significação das práticas de ensino-aprendizagem 

matemático, com foco nas práticas sociais e não apenas no conteúdo propriamente 

escolar. O presente trabalho integra as diferentes áreas de conhecimento, proposta 

orientada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 

 Por serem escassos os estudos com foco no letramento em matemática, ao 

ponto de não encontrarmos uma definição própria indo ao encontro dos estudos do 

letramento ideológico, vertente por nós assumida neste trabalho, adotamos o 

conceito de letramento ideológico, caracterizando-o na perspectiva do trabalho com 

a matemática. Assim, temos que o letramento na perspectiva ideológica é um 

“conjunto de práticas de uso da escrita que vinham modificando profundamente a 

sociedade, mais amplo que as práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, 

porém” (KLEIMAN, 2005, p. 21). Sendo assim, é possível situar a matemática como 

“espaço” de letramento, um “espaço” de demandas partilhadas entre diferentes 

áreas de conhecimento e não somente de trabalho restrito às aulas de português, 

pois parte da prática social. 

A opção pelo uso do termo letramento matemático está pautada na teoria 

do(s) letramento(s) de pesquisadores como Street (2007); Kleiman (1995; 2004; 

2005; 2007; 2011) e Rojo (2009), adotados como referenciais teóricos norteadores 

desta pesquisa. Assim, em concordância com Rojo (2009), partimos do pressuposto 

de que a diversidade de práticas sociais existentes em nossa sociedade envolvendo 

a leitura e a escrita é tão ampla que o termo mais adequado para englobar essa 

complexidade é “letramentos múltiplos”. Dessa forma, é possível falar em letramento 

matemático, letramento digital, letramento midiático, letramento cívico, letramento 

                                                           
3 Destacamos que, para a divulgação do nome da escola, bem como para a realização da pesquisa 
em sua dependência, foi solicitada uma autorização prévia, orientada pelo Comitê de Ética da UFRN. 
A participação dos estudantes também aconteceu com a autorização escrita dos pais. 
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literário, dentre tantas outras possibilidades de interagir socialmente por intermédio 

da escrita. 

Relacionar a matemática ao letramento implica adotar a leitura e a escrita 

como práticas sociais (SANTOS, 2012). Ações essenciais para o exercício de 

atividades básicas na sociedade, e o impacto social que a leitura e escrita causa 

desdobra-se também nos diferentes usos, funções e contextos em que a matemática 

se insere.  Por exemplo, numa festa de aniversário, é necessária a interação de 

diversas atividades que relacionam ler, escrever e contar: a quantidade de pessoas 

na lista de convidados, o planejamento sobre a quantidade de comidas de acordo 

com essa lista, a compra no supermercado, a soma dos preços, o uso das medidas 

de uma receita de bolo; todos esses eventos não se restringem ao domínio de uma 

habilidade específica, mas um conjunto delas. 

Nesse sentido, partimos da perspectiva que o termo letramento matemático 

representa não apenas as práticas sociais mediadas pela escrita matemática, mas a 

complementaridade dessas práticas em consonância com a língua materna, 

enfatizando a relação existente entre ambas e, portanto, não se restringindo à área 

da matemática. 

Rojo (2009) explica que o letramento vai se formando à medida que os 

indivíduos participam de práticas sociais. Desta proposição, depreende-se que 

existem diferentes letramentos, que ocorrem em variados “mundos” ou agências, 

sendo a escola uma das principais.  Assim, o indivíduo está sempre em processo de 

letramento, pois vivencia situações específicas de acordo com seu contexto de vida, 

tais situações propiciarão o desenvolvimento de certas habilidades, como as 

relacionadas à matemática. 

A teoria do(s) letramento(s) é fundamentada na pluralidade de práticas sociais 

existentes. Essas práticas acontecem em diferentes ambientes, como o familiar, o 

escolar, dentro outros. Os letramentos se classificam em dominantes e locais: os 

dominantes são aqueles realizados em instituições formais e valorizados 

socialmente, como a escola ou a igreja; os locais ou “populares” são realizados em 

ambientes não institucionalizados, como o familiar (BARTON; HAMILTON4, 1998 

apud RIOS, 2013). Nosso estudo teórico demonstrou que é escassa a produção 

sobre o letramento matemático inserido na perspectiva do letramento no plural. 

                                                           
4 Barton, D.; Hamilton, M. Literacy practices. In: Barton, D.; Hamilton, M. e Ivanic, R. (Eds.). Situated 
literacies. London: Routledge, 2000. p. 7-15. 
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Dessa forma, fundamentados nos estudos do letramento de Kleiman (1995; 2004; 

2005; 2007; 2011), Street (2007) e Rojo (2009), apresentaremos alguns pontos a 

serem considerados no que concerne ao letramento na área de matemática, 

caracterizando-o. O estudo ainda contribui no sentido de provocar o leitor quanto à 

necessidade de um ensino-aprendizagem da matemática mediado por gêneros 

textuais.  

Para a realização da pesquisa-ação na turma em que atuo como professora é 

importante situar o leitor a respeito de algumas especificidades dessa classe do 3º 

ano do Ensino Fundamental, pois são vários os fatores que regem uma sala de aula. 

Destaco dois principais: o primeiro é relacionado aos aspectos organizacionais e 

estruturais de uma turma; o segundo diz respeito às atitudes dos participantes no 

processo de ensino e aprendizagem, aspecto atitudinal. 

No que concerne ao primeiro aspecto, como principal mediador, temos o 

Programa do Governo Federal “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa” 

(PNAIC). Quanto ao segundo aspecto, temos a teoria do letramento como 

norteadora nos aspectos atitudinais. 

 Como professora do ensino público estadual, na turma do 3º ano na qual se 

realizou a presente pesquisa, tive a oportunidade de receber orientações com o foco 

na alfabetização e no letramento em Língua Portuguesa e Matemática por meio da 

política pública do PNAIC. A meta 5 do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 

número 13005, de 25 de junho de 2014) propõe alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. Para que essa meta seja 

alcançada, diversas estratégias foram estabelecidas, dentre elas, o curso de 

capacitação a nível nacional para os professores alfabetizadores da rede pública. A 

política de formação continuada do PNAIC me proporcionou um avanço significativo 

enquanto professora-alfabetizadora, por apresentar uma série de estratégias que 

auxiliam o professor na tarefa de formar cidadãos leitores na língua materna e 

matemática.  

Dessa forma, muitas de minhas ações foram mediadas pelo Pacto; contudo, 

não me limitei às suas orientações ou normas, pois procurei aliar os direcionamentos 

organizacionais do Programa do Pacto aos estudos do letramento, tendo o 

letramento como base fundamental para a minha prática de sala de aula.  

 Apresentaremos nesta dissertação o projeto de letramento com foco na 

matemática realizado com 18 alunos da turma citada na Escola Estadual General 
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Antônio V. Santos Rocha, no mês de maio de 2014, turno matutino. Para isso, no 

primeiro capítulo, orientamos o leitor para os aspectos gerais da pesquisa, como a 

justificativa do tema escolhido, os objetivos da investigação e os apontamentos 

iniciais. 

O segundo capítulo apresenta a base teórica fundamental para os estudos do 

letramento. Os principais conceitos-chave estão explicitados a fim de situar o leitor 

dentro da perspectiva do letramento. A importância desse capítulo está no fato de 

que não é possível estudar o letramento sem compreender os conceitos de evento e 

prática, projeto de letramento, perspectiva autônoma e ideológica, agentes de 

letramento, leitura, escrita e gêneros textuais. Todos esses conceitos fundamentam 

os estudos do letramento. 

O capítulo três traz de modo mais específico a realidade da turma na qual 

aconteceu a pesquisa-ação, inserindo o leitor no “universo” da classe, suas 

peculiaridades organizacionais de acordo com as orientações da política pública do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O quarto capítulo relata o projeto 

de letramento efetivado na turma, detalhando as fases do processo. O quinto 

capítulo traz as conclusões e aponta caminhos para a continuidade da pesquisa, 

com foco no letramento em matemática. 
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2 CONCEITOS-CHAVE RELACIONADOS AOS ESTUDOS DE LETRAMENTO 
 

Pesquisar sobre o letramento implica a necessidade da compreensão de uma 

série de conceitos considerados chave, afinal, estudar sobre o letramento é 

compreender que ele se realiza em eventos e práticas mediados por textos escritos, 

tendo o professor e os alunos como principais agentes. Neste capítulo, veremos 

alguns conceitos-chave para que se compreenda o fenômeno do letramento. 

 

2.1 O termo letramento 
 

A discussão sobre a qualidade da educação em um país parte da reflexão 

sobre as taxas de analfabetismo, conferindo à alfabetização um símbolo de 

desenvolvimento e progresso. Falar sobre o tema da alfabetização é falar sobre 

questões escolares, políticas, econômicas e ideológicas, em outras palavras, o 

debate gira em torno de questões que vão desde o melhor método de ensino ao 

gerenciamento, investimento e valores sociais conferidos à educação. A 

alfabetização, então, ainda é um dos principais objetivos da escolarização. Mas, qual 

a relação desta com o letramento?  

 O impacto gerado pelo uso intenso da escrita na sociedade fez surgir a 

necessidade de uma nova palavra que expressasse fielmente essa funcionalidade, 

que se concretizava mais e mais na vida das pessoas, foi então que surgiu o termo 

letramento. Porém, nem todos os estudiosos concordaram com a “invenção” dessa 

nova palavra para se referir ao impacto social da escrita, pois defendem que a noção 

de alfabetização inclui não apenas a ideia de ler e escrever, mas também da 

utilização dessas habilidades em diferentes contextos e situações, pressupondo a 

aprendizagem da escrita escolar uma utilidade prática, uma funcionalidade social.   

Um exemplo destes é Emília Ferreiro5, cujos estudos foram um marco no que 

diz respeito ao processo de aquisição da linguagem escrita. A autora chama atenção 

para a reflexão sobre a natureza do objeto de conhecimento, a escrita. Para a 

estudiosa, a aprendizagem da escrita é semelhante à construção de um conceito e 

não um mero código a ser transcrito.  

                                                           
5 Não é nosso objetivo explicitar detalhadamente os estudos de Ferreiro, mas apenas reconhecer sua 
importância para os estudos que envolvem a alfabetização e refletir sobre seu posicionamento contra 
o uso do termo letramento. Para maior aprofundamento teórico dos estudos de Ferreiro, consultar 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 
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Essa teórica postula que a criança não é uma tábula rasa, mas que possui 

hipóteses sobre a escrita, mesmo ainda não estando escolarizada. Dessa forma, 

caracteriza o processo de alfabetização por meio de etapas, considerando aquilo 

que a criança já sabe sobre o que é escrever.   

Numa entrevista realizada à Revista Nova Escola, Ferreiro (2003) responde 

questionamentos concernentes ao letramento e alfabetização, postulando que a 

alfabetização é um processo contínuo, sem fim. Quando questionada sobre o uso do 

termo letramento, a entrevistada revela que não concorda com a existência de 

ambos os termos, pois, para ela, o conceito de alfabetização traz consigo muito além 

do que a mera decodificação, apresenta também a reflexão sobre a função social da 

escrita.  

Apesar das discussões sobre o significado e o uso do termo letramento, ele 

passou a fazer parte dos debates escolares. Isso porque o letramento foi associado 

quase que exclusivamente aos conceitos de alfabetização e escolarização. Em 

muitas ocasiões, o sentido dessa palavra limitava-se à etimologia, que é a tradução 

exata da palavra inglesa literacy, na qual significa “condição de ser letrado”. 

Mortatti (2004) apresenta um quadro sobre os sentidos propostos aos termos 

letramento, letrado e iletrado em três dicionários. 
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Quadro 1 - Significados das palavras “Letramento”, “letrado” e “iletrado”, nos dicionários. 

Dicionário de Língua 
portuguesa de Antônio 
Morais Silva 

Novo dicionário de língua 
portuguesa de Aurélio B. H. 
Ferreira 

Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa  

Letramento S.m. (de letra) 
Antigo. O mesmo que escrita. 
(10 ed. 1949). 

Letramento. Não consta Letramento. S. m. (a 1899) 1 
ant. representação da 
linguagem falada por meio de 
sinais, escritas. 
2 PED mesmo que 
alfabetização (“processo”). 
3 (dec 1980) PED  conjunto 
de práticas que denotam a 
capacidade de uso de 
diferentes tipos de material 
escrito na acep. PED por 
influência do inglês Literacy. 

Letrado 1 Adj. do latt 
litteratu. Que tem letra; 
versado em letras (10 ed. 
1949)  
Letrado 2 S. m. Literato, 
sábio, erudito || Jurisconsulto, 
doutor. (10 ed. 1949). 

Letrado. [Do latim, litteratu] 
Adj. 1 versado em letras, 
erudito. S. m. Indivíduo 
letrado. Literato. 2 Por 
extensão jurisconsulto. 

Letrado. Adj. S. m. (séc. 
XVIII) 1 Que ou aquele que 
possui cultura, erudição; que 
ou quem é erudito, instruído 
1.1 que ou aquele que possui 
profundo conhecimento 
literário, literato. 2. (déc. 
1980) PED que ou aquele 
que é capaz de usar 
diferentes tipos de material 
escrito ANT. desletrado, 
iletrado. 

Iletrado adj. E s. m (de in. 
Pref. + letrado). Que ou 
aquele que tem poucas ou 
nenhumas letras; que não 
tem conhecimentos literários|| 
Que ou aquele a quem falta 
instrução; analfabeto (10 ed. 
1949).  

Iletrado. [Do latim, ilitteratu] 
adj. E s.m. 1 Que ou aquele 
que não tem conhecimentos 
literários, iliterato. 2 
Analfabeto ou quase 
analfabeto. 

Iletrado. Adj. S. m. (1881)  
1 que ou aquele que, 
alfabetizado, é pobre de 
cultura literária, iliterato.  
2. que ou aquele que não tem 
instrução escrita, não lendo 
nem escrevendo; analfabeto 
(ou quase). 

Fonte: Mortatti (2004, p.132) 

 

Ao verificarmos o termo letramento no quadro acima, observamos que seus 

sentidos mantém semelhança à ideia de aquisição do código escrito, ou seja, o 

letramento com sentido restrito a obtenção da capacidade(s) e/ou habilidade(s) de 

usos da escrita. 

A expressão letrado, nos três dicionários citados, denota o sentido de 

erudição, intelectualidade, sabedoria literária, instrução. Dito de outra forma, letrado 

é posto como a condição de erudição, cultura de um indivíduo, condição esta que se 

relaciona ao domínio e compreensão da leitura e da interpretação de textos 

literários. Apenas em uma das definições do Houaiss é que percebemos o sentido 

relacionado a outros tipos de materiais escritos, e não apenas o literário. Quanto ao 
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significado da palavra iletrado, verificamos a relação quase inerente ao termo 

analfabeto. Iletrado é aquele que não tem conhecimento das letras e da literatura. 

O letramento visto dessa forma limita-se ao conjunto de habilidades 

individuais relacionadas à leitura e à escrita, como a codificação e decodificação, 

apreendidas no contexto escolar. Posto neste sentido, o letramento pode ser medido 

em níveis. 

Entendemos que os termos letramento e alfabetização estão associados entre 

si, contudo o indivíduo não se torna letrado apenas por meio das práticas escolares. 

A convivência com atividades mediadas pela escrita como, por exemplo, a leitura de 

uma historinha realizada por um familiar antes de dormir ou o entendimento do 

significado de placas de trânsito como “Pare” possibilita à criança, de certa forma, 

reconhecer que a escrita está presente em diversas atividades diárias irrestritas ao 

universo escolar (KLEIMAN, 2005). 

A perspectiva por nós defendida (KLEIMAN, 1995; 2005) é aquela em que o 

termo letramento relaciona-se às diversas práticas sociais, mediadas pela escrita, 

em contextos escolares ou não, sem níveis de medição, pois  

 

[...] enquanto processo, a alfabetização (escolar) é também um 
continuum ao longo do qual podem ocorrer diferentes níveis 
(individuais) de domínio das habilidades e conhecimentos envolvidos; 
mas seu produto, saber ler e escrever, pode ser prefixado, 
reconhecido e medido com certa objetividade, mas não sem certa 
arbitrariedade. O letramento, por sua vez, é um continuum que 
envolve um processo permanente, cujo produto final não se pode 
definir nem prefixar [...] (MORTATTI, 2004, p. 110).  

 

Como já citamos anteriormente, a noção adotada por nós e utilizada em 

nosso projeto parte do construto de letramento no plural, considerando-o como um 

fenômeno social, situado, múltiplo. Adotar a concepção de estabelecimento de níveis 

de letramento é desconsiderar a heterogeneidade dos grupos sociais, tratando-os de 

forma homogênea e associando a aquisição dos mesmos principalmente ao 

“universo” escolar. 

  A noção de letramento(s) atenta para as especificidades histórico-sociais 

dos seus membros, suas práticas e suas relações com a leitura e a escrita, seja no 

ambiente escolar ou fora dele, pois o processo de letramento é associado à 

escolarização, mas não se limita a ela. Nesse sentido, é possível alcançar níveis de 
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proficiência em leitura e escrita e até mesmo medi-los; estas são habilidades 

incorporadas ao processo de letramento, e neste processo estamos em constante 

movimento.  

Tinoco (2008) explica que no Brasil existem duas grandes vertentes quanto 

aos estudos do letramento, uma que define o letramento como “condição de ter 

adquirido a leitura e a escrita” (SOARES, 2008) e outro que enfoca mais o uso social 

que o individual, conforme defende Kleiman (1995; 2005). Para aquela autora  

 

Há implicações teóricas distintas entre essas duas definições. O 
conceito de ‘estado ou condição’ de letramento pressupõe saberes, 
atitudes e comportamentos de uma pessoa (ou de um grupo) que, 
por ter-se apropriado da escrita, consegue oferecer determinadas 
respostas a certas demandas. Essa definição se adéqua bem à 
concepção de letramento escolar como algo que pode ser 
mensurado por parâmetros predefinidos para cada série, nível ou 
grau de escolaridade. Já ao focalizar as ‘práticas sociais’ ou, em 
outras palavras, ‘o processo de letramento’, alarga-se o raio de ação 
do letramento em tempo e espaço. Passa-se a vislumbrá-lo como um 
fenômeno que nos acompanha por toda a vida e nas mais diferentes 
esferas de atividade (não apenas na escola) com os mais diferentes 
propósitos e formas de inserção e de participação em eventos de 
todos os níveis sociais e/ou de escolaridade (TINOCO, 2008, p. 106). 

 

 

Tinoco (2008) ainda afirma que essa não homogeneidade quanto aos estudos 

do letramento ocorre devido à jovialidade do conceito, principalmente no enfoque 

das práticas sociais. Em suma, podemos resumir em três etapas marcantes6 

associadas ao uso do termo letramento: a) necessidade de uma nova palavra para 

definir o impacto social da escrita; b) aceitação ou não do termo por alguns teóricos; 

c) discussão conceitual sobre letramento, escolarização e alfabetização. 

Traçando minimamente um percurso histórico sobre o uso dessa palavra, 

conforme Soares (1998), ele começou a ser difundido por Kato (1986) no livro No 

mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística; contudo, nessa obra, Kato não 

se debruça sobre o conceito, apenas explica que linguagem oral culta é 

consequência do letramento.   

Em 1988, o termo aparece mais uma vez na obra de Tfouni7, que diferencia 

letramento de alfabetização. Desde então, os estudos crescem nos mais diversos 

                                                           
6 Não necessariamente esses momentos ocorreram linearmente. 
7 TFOUNI, Leda V. Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso. Campinas: Pontes, 1988. p. 9.  
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campos de conhecimento. Em 1995, Angela Kleiman organizou o livro Os 

significados do letramento, que trata sobre o impacto social ocasionado pelo uso da 

escrita; segundo ela, esse impacto é a principal razão para o surgimento da palavra 

letramento, pois o termo possui um sentido que objetiva expressar os efeitos 

produzidos pela aquisição da escrita numa sociedade grafocêntrica.  

Ainda tratando sobre o percurso histórico da palavra letramento, não 

podemos deixar de destacar os escritos de Paulo Freire (1967; 1987; 1996). É 

importante frisarmos que o autor não utilizou o termo letramento, mas fez uso da 

palavra alfabetização com sentido daquilo que denominamos como letramento. 

Freire (1967) defende que o ato de alfabetizar não deve ser visto apenas como 

ensino de técnicas de decodificação, mas sim como algo fundamental para a 

liberdade e ação social. Santos (2012) explica que a alfabetização emancipatória de 

Freire é uma espécie de predição da concepção de letramento. A perspectiva 

defendida pelo autor e adotada por nós neste trabalho faz parte da chamada 

Pedagogia Crítica  

 

Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas devem ser 
desenvolvidas em contextos dialógicos, em que os aprendizes sejam 
capazes de interrogar, afirmar e ampliar o entendimento que têm de 
si mesmos e da realidade em que estão inseridos. Cabe ao professor 
priorizar o trabalho com práticas letradas que favoreçam a 
consciência crítica, levando-os à ação afirmativa, fortalecedora e 
transformadora, o que implica promover eventos de letramento que 
oportunizem a vivência com a leitura e escrita como práticas sociais 
situadas, isto é, voltando-se à situação em que essas práticas se 
desenvolvem. (SANTOS, 2012, p. 77-78) 

 

A Teoria da Pedagogia Crítica citada acima trata a alfabetização como um ato 

político, sendo impossível dissociar texto de contexto. A alfabetização nesse sentido 

focaliza os usos sociais da escrita, e não o uso individual, com fins meramente 

avaliativos. Desta forma, é oportunizado ao aluno pensar criticamente, refletir e 

justificar suas escolhas de modo autônomo e consciente. 

 Em nossa turma do 3º ano do ensino fundamental, a principal prática de 

letramento é a alfabetização, a teoria de Freire (FREIRE; MACEDO, 2011) se 

relaciona aos estudos do letramento apresentados nesta dissertação porque, como 

dito anteriormente, o mesmo propõe uma prática de alfabetização dialógica, 

transformadora e ideológica isto quer dizer que o foco da alfabetização na teoria de 



28 
 

Paulo Freire não consiste na memorização, junção de letras, formação de sílabas e 

palavras, mas na compreensão crítica e consciente do que se lê e escreve, nesse 

processo o educando é participante ativo, sujeito da aprendizagem e não apenas 

recebedor de informações. Por isso, apesar de Freire não ter citado o termo 

letramento, sua teoria insere-se no percurso histórico dessa palavra. 

Ainda sobre a historicidade do termo letramento, destacamos também a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa 

(1997a), documento norteador das diferentes práticas que envolvem a educação no 

Brasil. Com relação ao letramento, o documento apresenta o seguinte conceito: 

 
Letramento, aqui, é entendido como produto da participação em 
práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e 
tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para 
torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as 
atividades específicas de ler ou escrever. Dessa concepção decorre 
o entendimento de que, nas sociedades urbanas modernas, não 
existe grau zero de letramento, pois nelas é impossível não 
participar, de alguma forma, de algumas dessas práticas (BRASIL, 
1997a, p. 21). 

 

Apesar de apresentar o conceito, os Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa não o explora, apenas cita o termo de forma superficial, mas enfatiza os 

usos e as funções da linguagem em seus diversos contextos. Nos Parâmetros dos 

anos iniciais das áreas de matemática, ciências naturais, história e geografia, 

percebemos carência quanto aos estudos do letramento e sua relação com as 

diferentes áreas de conhecimento. 

 No campo da pesquisa, Soares (2008) aponta que o letramento apresenta 

amplitude, pois é possível estudá-lo a partir de diversas perspectivas. Dentre as que 

a autora expõe, consideramos para o desenvolvimento do nosso projeto: a 

sociológica, que trata diretamente sobre o processo de ensinar-aprender a 

linguagem escrita e seus usos na sociedade; e se refere à escrita como uma 

atividade situada, ou seja, os objetivos, as caracterizações, o gênero e a linguagem 

variam de acordo com a situação em que se insere, bem como os participantes. 

Nessa perspectiva, considera-se o que está por trás da ocasião e características de 

todos os seus componentes.  

A outra vertente citada por Soares (2008) e adotada por nós para o 

desenvolvimento da pesquisa em nossa turma foi a pedagógica, que utiliza as 
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práticas desenvolvidas na escola, a fim de colaborar para que os alunos se tornem 

sujeitos autônomos no que diz respeito aos usos no contexto escolar e não escolar 

da leitura e da escrita. Para a realização do nosso projeto de intervenção, que será 

detalhado posteriormente, partimos do pressuposto de que essas perspectivas de 

trabalho com o letramento orientam a (re)significação das práticas de leitura e 

escrita escolares, de modo a priorizar os diversos usos sociais mediados pela 

escrita. Na turma do 3º ano em que realizamos a pesquisa-ação, a escrita foi 

considerada como um instrumento de ação social, pois no projeto, os alunos se 

propuseram educar amigos e familiares sobre as regras de trânsito e a utilizaram a 

escrita como uma das formas de realizar essa instrução. 

Por se fazer presente em diversos campos de pesquisa e conhecimento, 

dialogando com diferentes áreas, mesmo que de modo pouco explorado, além das 

áreas que já citamos, a pesquisa associada ao letramento também se encontra na 

Filosofia da linguagem, Tecnologia, História, Linguística. Nesse ínterim, alguns 

construtos se formaram se expandiram por meio da mídia e constituíram o que 

Kleiman (1995, p. 35-36) denomina de mitos do letramento, ou seja, crenças 

positivas com relação às possíveis potencialidades causadas pela difusão do 

letramento, a exemplo da percepção do letramento como a principal solução para 

problemas sociais, educacionais e políticos. 

 Os mitos supervalorizam uma das principais práticas de letramento, que é a 

alfabetização, pois conferem à aquisição da leitura e escrita relação direta com 

vários fatores de desenvolvimento social. Essa associação proposta pelos mitos 

também apresenta à alfabetização um valor ideológico, político e econômico. São 

eles: 
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Quadro 2 - Mitos do letramento 

Mitos do letramento Efeitos 

Manutenção das características da espécie 
Registro, por meio da escrita, de 
acontecimentos sócio-históricos. 

Modernidade 
Permite ao cidadão tomar decisões de 
forma autônoma que colaborem e 
facilitem sua vida.  

Ascenção e mobilidade social 

Por meio do domínio da leitura e da 
escrita é possível melhorar de vida. 
Ascender socialmente através de um 
bom emprego ou estudo. 

Desenvolvimento econômico 
Refere-se ao letramento como chave, 
ponto de partida para o crescimento 
econômico de um país.  

Distribuição de riqueza 
Diminuição das taxas de analfabetismo, 
possibilitando um crescimento 
econômico nos mais diversos lugares. 

Aumento da produtividade 
Maior preparação técnica-produtiva dos 
trabalhadores. 

Emancipação da mulher 
Conhecimento livre, possibilitando à 
mulher conseguir um bom emprego, ser 
independente. 

Avanço espiritual 
Permite ao cidadão envolver-se e 
compreender princípios espirituais 
baseados em alguma religião. 

Fonte: Kleiman (1995, p.34-36) 

 

 

É certo que na sociedade tecnológica na qual estamos inseridos, o domínio 

da escrita colabora para assumir determinadas funções e participar de certas 

atividades, mas não é a solução principal para os problemas sociais, como subtende 

os mitos do letramento, pois colocam esse domínio como principal fator para o 

desenvolvimento de uma sociedade.  

Ao relacionar o letramento à manutenção das características das espécies, 

Kleiman (1995, p. 34) apresenta trechos de jornais brasileiros que indicam a escrita 

como importante instrumento de comunicação, sendo assim, conforme este mito, a 

manutenção por meio do registro escrito das características da espécie humana é 

prejudicada porque subtende a ideia de que um analfabeto utilizará principalmente a 

oralidade, conferindo à escrita um maior prestígio. 

 O mito da modernidade traz subjacente que ler e escrever possibilitará a 

participação igualitária de todos nas diversas situações sociais em que a escrita se 

faz presente, ou seja, segundo esse mito, qualquer cidadão alfabetizado participará 

efetivamente de atividades básicas do cotidiano.  
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Com relação ao mito da ascensão social, Kleiman (1995, p. 35) exemplifica, 

por meio de uma reportagem de jornal, a ideia promovida pela mídia de que a 

mobilidade social é consequência direta da alfabetização, ou seja, um cidadão 

ascenderá socialmente à medida que souber ler e escrever, pois essa condição o 

ajudará na tomada de decisões. 

 O mito do desenvolvimento econômico concebe o analfabetismo como fator 

preponderante nas possíveis dificuldades financeiras de uma nação. Para 

exemplificar a ideia positiva dos desdobramentos da aquisição da leitura e escrita, 

Kleiman (1995, p. 35) apresenta uma reportagem de jornal informando que a área 

mais industrializada na Europa no Século XIX era a região que possuía menos 

analfabetos, a reportagem difunde ainda mais o pensamento de que 

desenvolvimento econômico, social e intelectual de uma nação relaciona-se com a 

aquisição da escrita. Conforme o trecho de jornal exemplificado por Kleiman (1995, 

p. 36), quanto maior a quantidade de alfabetizados menor será o índice de pobreza. 

Quanto ao mito do aumento da produtividade, a relação com o letramento 

diz respeito à ampliação de conhecimentos adquiridos por um trabalhador ao 

desenvolver a leitura e escrita, pois por possibilitar o acesso a informações técnicas, 

a leitura e escrita tornam-se práticas aliadas à melhoria da produção. Os mitos ainda 

apresentam as práticas de leitura e escrita como razões no processo de 

emancipação da mulher, que durante muito tempo não pôde frequentar a instituição 

escolar. Desta forma, o acesso ao ambiente escolar possibilitou às mulheres a 

oportunidade de serem alfabetizadas, de construírem suas carreiras profissionais 

com autonomia.  

Os mitos do letramento se relacionam ao aspecto espiritual porque, segundo 

o mito religioso, a leitura de escritos bíblicos fomenta os alfabetizados a seguirem 

uma religião, permitindo que os fieis acompanhem os ensinamentos religiosos. 

A alfabetização como uma das principais soluções para problemas sociais, 

econômicos e políticos é denominada como mito, pois segundo o dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 2010, p. 510), em uma das suas definições, mito é uma “[...] ideia falsa, 

que distorce a realidade e não corresponde a ela”, desta forma, concluímos que a 

alfabetização, como uma das principais práticas de letramento, é essencial para que 

o cidadão exerça atividades básicas na sociedade, contudo, como já foi explicado 

anteriormente, o cidadão letrado não é a causa direta para o desenvolvimento 

econômico de uma nação.  
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Os mitos fazem parte de uma abordagem utilitarista de leitura. De acordo 

com Freire e Macedo (2011, p. 178) essa abordagem “[...] encara a alfabetização 

como algo que atende às exigências básicas de leitura de uma sociedade 

industrializada”, ou seja, a leitura e escrita são vistas como meras habilidades 

funcionais. Contudo, Freire e Macedo (p. 50) defendem que “[...] a alfabetização não 

representa nem garante automaticamente a liberdade social, política e econômica” 

(FREIRE; MACEDO, 2011, p. 50). Para Freire, a alfabetização precisa ser 

emancipatória, com foco além da aquisição de habilidades, de modo que possibilite 

ao educando ser sujeito e não apenas objeto de aprendizagem, Essa perspectiva de 

alfabetização promove a criticidade dos alunos para que os mesmos utilizem a 

leitura e escrita como práticas sociais.  

 

2.2 Letramento autônomo e ideológico 
 

Para Street (2007), o letramento pode ser caracterizado segundo duas 

vertentes, a saber: letramento autônomo e letramento ideológico. Os termos foram 

assim denominados a partir da percepção dos objetivos intrínsecos à atividade de 

escrever e sua ligação com as práticas sociais.  

O vocábulo autônomo expressa um sentido de independência das práticas 

sociais, ou seja, a escrita com fins meramente escolares. Uma atividade possui 

cunho estritamente escolar quando seu fim é o avaliativo, em outras palavras: para 

quem se escreve? O professor; para quê se escreve? Para a obtenção de notas; 

Qual a função da escrita? Função avaliativa. A ênfase é a aquisição do código 

escrito tendo como sujeito aquele que escreve e seu interlocutor, dito de outra 

forma, os participantes restringem-se ao aluno e ao professor. 

O objetivo principal do letramento autônomo não é o desenvolvimento da 

competência leitora e escritora e sim o cumprimento de metas fixas e pré-

estabelecidas no currículo, que é baseado em conceitos. Kleiman (1995) apresenta 

alguns pressupostos relacionados ao letramento autônomo, dentre eles, a ideia de 

que o letramento está associado ao desenvolvimento de habilidades cognitivas.  

Conforme a autora, a teoria do letramento autônomo promove o pressuposto 

de que as diferenças cognitivas existentes entre um indivíduo alfabetizado e um não 

alfabetizado são consideráveis. É possível observar essa disparidade através de 
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pesquisas em que foram analisadas as estratégias para a resolução de problemas 

(KLEIMAN, 1995). Os indivíduos alfabetizados, segundo essa vertente, são 

considerados superiores cognitivamente, enquanto os não alfabetizados sentem 

dificuldade em solucionar problemas por terem o desenvolvimento cognitivo inferior. 

Ao verificarmos os apontamentos da perspectiva autônoma, concluímos que essa 

visão traz consigo o preconceito, gerado a partir de julgamento de que aquele que lê 

e escreve é mais capaz do que o que ainda não realiza tais atividades.  

Outro pressuposto apresentado por Kleiman (1995) com relação ao 

letramento autônomo é o de que essa teoria promove dicotomias: linguagem oral x 

linguagem escrita, letrado x iletrado, alfabetizado x analfabeto. 

Assim, a concepção de que a linguagem escrita é o oposto da linguagem oral 

ocorre ao pressupor que a oralidade é algo natural do ser humano; enquanto a 

escrita, quando adquirida pelo homem, modifica-o não apenas exteriormente, mas 

em seu aspecto interior, cognitivo. Essa perspectiva contraria o que defende autores 

como Marcuschi (2010), que apresenta quatro tendências sobre a relação oralidade 

e escrita, as quais temos:  

 a primeira é justamente a que privilegia as dicotomias, pois centra-se no 

código, na forma e na estrutura da língua. Para essa vertente, a fala é 

contextualizada e não planejada, enquanto a escrita é descontextualizada e 

planejada;  

 a segunda tendência é a de caráter naturalista. Assim chamada por 

considerar a natureza das práticas de oralidade e escrita e ainda observar de 

que forma essa natureza desdobra-se na produção do saber. É uma 

tendência adotada por psicólogos, antropólogos e sociólogos. Nela, a cultura 

oral faz parte do pensamento concreto e do raciocínio prático, enquanto na 

cultura escrita, o pensamento é abstrato e o raciocínio lógico; 

 a terceira é a perspectiva variacionista, que põe ênfase às variações nos usos 

da fala e da escrita. É uma tendência progressista em relação às anteriores, 

pois não apresenta dicotomias, apenas postula que há diferenciações quanto 

a utilização da linguagem oral e escrita, como, por exemplo, em ambas é 

possível fazer uso da língua padrão e não padrão como da língua coloquial ou 

não; 
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 a última tendência é a sociointeracionista, que trata a fala e a escrita como 

práticas dialógicas entre si, que se envolvem, negociam, dinamizam e 

possuem funções interacionais. Essa tendência vai de encontro ao letramento 

autônomo. 

 

Apresentamos a teoria proposta por Marcuschi (2010) que explica as 

diferentes tendências acerca da leitura e escrita a fim de concluirmos que com 

relação à fala e à escrita [...] “postular algum tipo de supremacia ou superioridade de 

algum das duas modalidades seria uma visão equivocada, pois não se pode afirmar 

que a fala é superior a escrita e vice-versa” (MARCUSCHI, 2010, p. 35). 

Concluimos então que o letramento autônomo: a) desconsidera as práticas 

sociais extraescolares; b) restringe-se às práticas escolares; c) estabelece o 

professor como principal possuidor do saber; d) enfatiza dicotomias como oralidade 

x escrita; e) apresenta um currículo fechado, não flexível; e f) propõe a associação 

do letramento a habilidades cognitivas. 

O letramento ideológico é justamente a vertente escolhida por nós para a 

realização do projeto de letramento do qual trata esta dissertação. Optamos por esta 

vertente, pois conforme Street (2007), a concepção de letramento ideológico 

considera a escrita como atividade social, não neutra, presente nas mais diversas 

práticas extraescolares. Além disso, caracteriza os alunos como sujeitos sociais e 

culturais os quais possuem conhecimentos adquiridos em ambientes não escolares, 

ou seja, os educandos não são concebidos, ao inserir-se na instituição escolar, 

como “tábulas rasas”, mas seres sócio-históricos que trazem vivências, saberes e 

ideologias. Freire e Macedo (2011) explicam que a educação possui uma natureza 

política, sendo assim, conferir neutralidade a educação é uma espécie de mito. 

Diferente do letramento autônomo, o ideológico considera a oralidade e a 

escrita como ações complementares que não trazem neutralidade, mas são 

carregadas de ideologia e cultura. A perspectiva ideológica caracteriza o letramento 

como um processo dinâmico, que abrange as aprendizagens escolares, mas não se 

limita a elas. Desse modo, a escola é uma instituição privilegiada no fomento às 

práticas de letramentos múltiplos, os anos iniciais do ensino fundamental são o 

espaço-chave dessa formação.  
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Moterani (2013) postula que é possível desenvolver a concepção de 

letramento ideológico em sala de aula por meio de um trabalho sistematizado com a 

escrita. A estudiosa ressalta que o letramento ideológico é dinâmico, pois varia de 

acordo com os participantes, os contextos e os discursos em que a atividade escrita 

se insere. Ela cita o exemplo da música: ao ouvi-la informalmente, estabelecemos 

um sentido para a canção, contudo, ao realizarmos a mesma atividade dentro de 

uma sala de aula, nossa postura e significado quanto ao que está sendo ouvido é 

modificado. Segundo a pesquisadora, a escrita em consonância com o letramento 

ideológico deve seguir a concepção de trabalho, isto é, a escrita como atividade 

carregada de ações como ler, planejar, escrever, reescrever. Além disso, requer 

uma sistematização com atividades que a antecedam, com o objetivo de 

(re)conhecer o gênero, planejar o que será e como será escrito. 

 

Quadro 3 - Relação do letramento ideológico com a concepção de escrita como trabalho 

Modelo ideológico de letramento Concepção de escrita como trabalho 

As práticas de letramento são social e 
culturalmente determinadas. 

Leva em conta o estabelecimento da interação 
entre os pares participantes do ato comunicativo, 
ou seja, o professor, o aluno e o texto. 

As práticas de letramento mudam 
segundo o contexto. 

A prática da escrita é direcionada de acordo com 
as necessidades dos alunos. 

Os eventos de letramento propiciam 
diferentes maneiras de se interagir com o 
texto escrito; 
Leva em conta a variedade linguística, e 
não apenas o modelo dominante de 
linguagem; 
O letramento é um mecanismo que ocorre 
na interação entre o processo interno do 
indivíduo e o social. 

A escrita se caracteriza em uma situação 
comunicativa efetiva; 
Leva em conta as práticas discursivas; 
A escrita é vista como um processo contínuo e 
complexo que abarca planejamento, execução, 
revisão e modificação, contemplando o período de 
sedimentação de conhecimento do aluno, uma 
vez que se cumprem etapas. 

O papel social do indivíduo na sociedade 
determina as práticas de letramento; 
O tipo de letramento depende do 
interlocutor e do contexto. 

Considera a finalidade que um indivíduo 
estabelece para produzir um texto; 
Considera o interlocutor, isto é, para quem o texto 
se destina. 

Fonte: Moterani (2013, p. 139) 

 

A partir da análise do quadro acima, compreendemos que o letramento é um 

fenômeno situado, pois suas práticas são determinadas e caracterizadas de acordo 

com o contexto, a situação social e a cultural.  

O letramento ideológico se refere ao impacto social ocasionado pela escrita. 

Ele é constituído dentro da interação social com o meio e os seus participantes, num 

processo coletivo e colaborativo, a escola é apenas um dos domínios de fomento ao 
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letramento, desta forma, ressaltamos, é possível sim falar em letramento(s), no 

plural. O ambiente familiar também é um importante domínio de promoção do 

letramento.  Em nossa classe do 3º ano, por exemplo, observamos que alguns pais 

não estimulavam os alunos no desenvolvimento da leitura e escrita, pois não 

auxiliavam os filhos na realização da atividade de casa, na leitura de livros 

emprestados na sala de leitura da escola e na leitura informal, estimulando o 

pensamento de que o desenvolvimento da leitura e escrita é algo específico do 

ambiente escolar. 

Como já citamos no capítulo introdutório deste trabalho, Kleiman (2005, p. 

21), em consonância com Street (2007), refere-se ao letramento como “um conjunto 

de práticas de uso da escrita que vinha modificando profundamente a sociedade, 

mais amplo que as práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém”. A 

autora enfatiza que em uma sociedade complexa a escrita é como uma tecnologia, 

pois facilita e colabora na realização de diversas atividades dos cidadãos; de fato, a 

escrita está presente em quase todas as práticas cotidianas dos indivíduos, portanto, 

o conceito de letramento não deve ser associado apenas ao “universo” escolar.   

O modelo ideológico se relaciona às estruturas sociais de poder e cultura 

presentes nas práticas de letramento, isto quer dizer que não é necessário negar o 

letramento autônomo e sua caracterização, contudo, é preciso compreender que as 

práticas de letramento são diversas e não neutras.  

Ainda tecendo explicações sobre o letramento ideológico e acerca de nossa 

opção pela escolha dessa vertente em nosso projeto, ressaltamos os estudos de 

Angela Kleiman (2005), esclarecendo que letramento não é alfabetização, não é um 

método, não é habilidade. A pesquisadora cita letramento e alfabetização como dois 

conceitos distintos, mas que se complementam de forma indissociável. Ela explica 

que alfabetização representa: a) uma prática b) um conjunto de saberes sobre o 

código escrito e c) o processo de aquisição das primeiras letras. Entendemos a partir 

da reflexão sobre os três pontos citados, que as habilidades de codificação e 

decodificação fazem parte do processo de letramento, pois algumas práticas, como 

a interpretação de um texto, por exemplo, se dará também pelo uso dessas 

habilidades. Letramento no plural então inclui a alfabetização como uma de suas 

práticas.  
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Assim sendo, no processo de alfabetização em conjunto com o letramento na 

perspectiva ideológica, é necessário considerar a “bagagem cultural” do aluno, pois, 

numa sociedade modernizada, antes mesmo de o educando ser escolarizado 

formalmente, já participa de diversas práticas letradas.  

Para a autora, letramento não é um método, pois não se restringe a técnicas 

de ensino. No processo de construção de leitura e escrita, é papel do professor 

fomentar nos alunos a percepção da importância dessas ações na vida cotidiana. 

Para alfabetizar, nessa perspectiva, não se segue um “método de letramento”, mas 

reflete-se com o aluno sobre os usos da leitura e escrita na sociedade, tendo o 

domínio escolar como um dos espaços em que o letramento se constrói. Nesse 

sentido, ainda citando Kleiman (2005, p. 9), o professor pode utilizar algumas 

estratégias como  

 

adotar práticas diárias de leitura de livros, jornais e revistas em sala 
de aula; arranjar paredes, chão e mobília da sala de tal modo que 
textos, ilustrações, alfabeto, calendários, livros, jornais e revistas 
penetrassem todos os sentidos do aluno-leitor em formação; fazer 
um passeio-leitura com os alunos pela escola ou pelo bairro. 

 

Apesar de ressaltar a importância da organização do ambiente escolar e da 

prática docente ser orientada pela concepção de letramento, Kleiman (2005) destaca 

que não é possível ensinar o letramento, pois ele apresenta uma amplitude irrestrita 

ao ambiente da sala de aula. Isso por que letramento não é uma habilidade, 

contudo, traz consigo diversos tipos de aptidões, como por exemplo, a codificação e 

decodificação como parte de seu processo. Nessa perspectiva, o professor ensina a 

ler e escrever, ações que fazem parte do letramento, mas que não são as únicas. 

Continuando a reflexão acerca do letramento ideológico, podemos pensar 

numa situação cotidiana onde são várias as competências e habilidades envolvidas, 

muitas delas, independem do contexto escolar: em uma consulta de criança ao 

médico, por exemplo, temos, além da consulta propriamente dita, situações que a 

antecedem e a sucedem, como a marcação da consulta via internet ou telefone, 

pesagem da criança, medição da temperatura, preenchimento de formulário na 

recepção, apresentação do cartão do plano de saúde. No momento da consulta, 

temos a escrita da receita médica, após a consulta, a compra do remédio em uma 

farmácia, utilização de cartão ou cheque, consulta da bula. Enfim, a situação envolve 
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diferentes participantes (pais da criança, criança, secretária, médico, enfermeira, 

farmacêutico) em diversos ambientes (sala de espera, consultório, farmácia), assim 

como a utilização de artefatos (formulário, receita médica).  

Da diversidade de fatores que envolvem a consulta ao médico, verificamos 

que a linguagem escrita se faz presente. Subtende-se que seus participantes, 

mesmo que não tenham frequentado a escola, entendem a função do gênero textual 

receita médica ou bula de remédio, depreende-se então que o letramento é uma 

atividade social e colaborativa.  

Na concepção de letramento autônomo, o foco é na aprendizagem individual 

do aluno, sem relação com a construção do conhecimento coletivo; contudo, na 

visão ideológica, o letramento é tecido de forma cooperativa e pode ser realizado 

dessa forma até mesmo no ambiente escolar, pois é possível o professor 

desenvolver metodologias que contribuam para o processo de construção coletiva 

de leitura e escrita de forma a prepará-los a participar de práticas de letramento em 

suas vidas cotidianas, ou seja, fora do ambiente escolar (KLEIMAN, 2005). 

Nesse aspecto, é necessário que para os alunos seja possível vivenciar 

situações reais, que acontecem fora do âmbito escolar e, a partir disso, solucionar 

problemas, refletir sobre a função social do gênero para a resolução desses 

problemas e ver-se como sujeito/agente colaborador social.  

Assim, o letramento ideológico, vertente utilizada com nossa turma do 3º ano: 

a) considera as práticas sociais extraescolares; b) é construído de modo 

colaborativo por meio de diferentes agentes e não apenas o professor; c) propõe um 

continuum entre oralidade e escrita; d) possibilita alterações no currículo, de acordo 

com a necessidade de aprendizagem dos alunos. 
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2.3 O letramento ideológico e as concepções de leitura e escrita  
 

 

Para Azevedo e Tardelli (2001), a escrita pode ser tomada por duas principais 

vertentes: a primeira diz respeito à escrita como forma de reprodução; e a segunda, 

como de produção. 

 A escrita como reprodução entra em consonância com a teoria do letramento 

autônomo, sendo caracterizada como uma atividade que objetiva principalmente a 

fixação de regras. A própria nomeação, escrita-reprodução, já explicita ser uma 

atividade meramente de cópia, imitação, repetição. Esse tipo de tratamento dado à 

escrita não permite que “o indivíduo aproprie-se da língua de forma qualitativa, para 

um desempenho mais eficaz na comunicação verbal, seja ela oral ou escrita” 

(AZEVEDO; TARDELLI, 2001, p. 33).  

O letramento ideológico concebe a escrita como forma de produção 

(AZEVEDO; TARDELLI, 2001) e está de acordo com os estudos de Moterani (2013), 

citados no tópico anterior. O interlocutor entra em contato com o texto, mas sua 

riqueza não se esgota na compreensão das letras. O indivíduo-leitor-escritor tem a 

possibilidade de fazer pontes com outros textos, utilizar estratégias de seleção, 

antecipação e verificação, construir, revisar e reconstruir seu texto de acordo com a 

realidade individual e social, levantando hipóteses e percebendo-se como sujeito do 

processo, isto é, concebendo a leitura e a escrita como práticas sociais, o que 

significa considerar os seus diferentes usos, assim como a situação proposta, o 

contexto sócio-histórico do próprio indivíduo, o ambiente escolar em que ele está 

inserido, o objetivo da tarefa, a formalidade da proposta e os diferentes discursos 

envolvidos (KLEIMAN, 2004). 

A fim de estabelecer uma síntese quanto ao que é a aprendizagem da escrita 

na perspectiva de prática social, Santos (2012) apresenta os seguintes pontos que 

caracterizam e sistematizam essa vertente. 

 

Aprender a escrever como prática social pressupõe: a) compreender 
que a aprendizagem se dá de forma socialmente situada, 
considerando objetivos especificamente pensados, que contemplam 
a situação de produção; b) considerar que os alunos não se limitam a 
aprender os aspectos linguísticos do texto, porque estão imersos em 
um espaço coletivo de aprendizagem; c) perceber que os alunos 
aprendem à medida que melhor compreendem a forma de 
organização da situação comunicativa e os elementos constitutivos 
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dela; d) estudar a escrita a partir dos seus usos e formas, 
considerando tanto os seus aspectos linguísticos, quanto discursivos; 
e) contribuir para tornar a escola um ambiente onde se produzem e 
se legitimam ações de cidadania; f) produzir textos, levando em 
conta todo o processo e não apenas o produto final, embora produto 
e processo apresentam-se imbricados; g) promover a aprendizagem 
de forma contextualizada, realizando-se na interação; h) mediante a 
participação em eventos socialmente situados e com objetivos 
claramente definidos, romper com o artificialismo costumeiramente 
imprimido às práticas de letramento escolarizadas (SANTOS, 2012, 
p. 60-61). 
 

A aprendizagem da escrita na concepção de produção/prática social vai além 

da disciplina de Português, pois os aspectos discursivos não se limitam a essa área 

de ensino, vai além do âmbito escolar, sendo preciso considerar o contexto de cada 

situação, ou seja: o que se tem a dizer? Para que se quer dizer? A quem se 

pretende dizer? Em que situação dizer? Como dizer? 

Para atender a esses requisitos, é necessário manter uma interface estreita 

com a atividade de leitura. É a leitura que, em parte, permitirá a ampliação do 

repertório do aluno acerca do conteúdo a ser escrito e dos modelos de gêneros a 

serem seguidos.  

Ler é atribuir sentido(s) ao texto, e isso é papel do agente de leitura, no caso, 

o leitor, que relaciona à ação de ler os seus conhecimentos prévios, linguísticos e de 

mundo, num processo complexo de interpretação e interação de diferentes fatores 

como o social, o cognitivo e o histórico (KLEIMAN, 2011). 

Na concepção do letramento ideológico, o desenvolvimento de leitura e 

escrita não está exclusivamente relacionado à escola, pois se considera que na 

sociedade tecnológica é possível participar de práticas sociais em que a escrita 

esteja atrelada de forma intrínseca, inseparável. Como já citamos, em uma festa de 

aniversário, por exemplo, é possível conviver com diversos usos da escrita e dos 

gêneros, temos: a lista de convidados, o convite da festa, a receita do bolo, a lista de 

compras no mercado, dentre tantas outras ações em que a leitura e a escrita podem 

ser utilizadas na ocasião.  

Segundo Freire “Desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo 

que nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e 

frases, já estamos lendo, bem ou mal, o mundo que nos cerca” (FREIRE; MACEDO, 

2011, p. 85-86). As concepções de leitura e escrita dentro da perspectiva ideológica 
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de letramento valorizam o contexto social e o conhecimento de mundo dos 

educandos.  

 

2.4 Letramento ideológico e a linguagem matemática: partindo do cotidiano 
 

No que concerne à relação entre a perspectiva do letramento ideológico e a 

linguagem matemática, é primordial compreendermos o que significa essa 

linguagem. Klusener (2006, p. 183) a caracteriza como “expressão da linguagem 

simbólica” e que apresenta dois níveis: o semântico, que diz respeito aos 

significados e aos sentidos atribuídos a símbolos, sinais e notações matemáticas. E 

o sintático, que corresponde a “regras, propriedades e estruturas que podem ser 

operadas sem referência direta a nenhum significado” (KLUSENER, 2006, p. 183). 

Gómez-Granell (1998) afirma que a simbologia matemática também 

apresenta dois principais significados: um diz respeito à formalidade e o 

cumprimento de regras; o outro está ligado às situações reais, em que os símbolos 

são utilizados para resolver problemas.   

Nesse sentido, Lima (2012, p. 39-40), ao refletir sobre a linguagem 

matemática, coloca que a mesma possui uma simbologia específica, isto é, um “[...] 

conjunto de símbolos detentor de regras e propriedades próprias, responsável por 

algoritmos específicos e unívocos e que [...] possui seus próprios registros orais e 

escritos”. Essa simbologia objetiva colaborar no desenvolvimento do conhecimento 

matemático, bem como na sua expansão e comunicação. Lima (2012) ainda postula 

que a natureza da comunicação nas aulas de Matemática influi diretamente na 

aprendizagem dos alunos, ou seja, o foco ou a comunicação de natureza simbólica, 

abstrata, sem auxílio de outras linguagens, torna a Matemática uma disciplina difícil 

de ser compreendida. Contudo, 

 

é importante que os alunos conheçam o funcionamento dessa 
linguagem, porém deve haver um cuidado especial para tratá-la em 
sala de aula. Acreditamos não ser necessário somente valorizar tal 
simbologia para representar os conceitos matemáticos, entretanto 
não se deve abandoná-la por completo (LIMA, 2012, p. 41). 

 

Partimos do pressuposto de que linguagem e símbolos matemáticos, mesmo 

quando dizem respeito à aplicação de regras, precisam ser compreendidos e não 
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apenas aplicados mecanicamente. Nossa experiência como docente dos anos 

iniciais nos fez perceber que a problemática que envolve o ensino da Matemática é 

justamente esta: o privilégio aos aspectos sintáticos, formais. Além disso, existe a 

dificuldade que os professores sentem em inovar suas práticas pedagógicas, pois 

acabam seguindo os modelos já conhecidos, isto é, seguem as mesmas 

metodologias que seus professores ensinaram há anos. 

Um dos motivos apontados por Klusener (2006) para a dificuldade dos alunos 

em aprenderem a linguagem matemática é a dificuldade na língua materna 

 

[...] a linguagem matemática e sua compreensão, sem tropeços, 
somente serão possíveis à medida que a língua materna for utilizada 
de maneira adequada, já que a informação matemática, na maioria 
dos casos, nos chega mediante a linguagem oral ou gráfica 
(KLUSENER, 2006, p. 190).  

 

Dito de outro modo, a aprendizagem efetiva da linguagem materna desdobra-

se na aprendizagem da linguagem matemática, ambos possuem uma relação de 

completude no que diz respeito ao processo de construção de sentidos (MACHADO, 

2001). 

 A leitura proficiente na linguagem materna é um fator imprescindível para o 

desenvolvimento da proficiência na leitura e na escrita da linguagem matemática. 

Isto por que, como a criança poderá ter domínio em situações-problema sem antes 

compreender o que lê? Ela até poderá utilizar o algoritmo corretamente, mas será 

que consegue compreender o que faz? Será que consegue explicar o porquê se 

procede daquela forma? Ler e escrever a simbologia matemática vai além de 

procedimentos fixos, é, então, construir significados (CARRASCO, 2006). 

Carrasco (2006) aponta que um dos modos de colaborar com os alunos na 

compreensão de conceitos matemáticos é a utilização de diversas formas de 

linguagem, como a visual, a oral, a geográfica, a pictórica, a materna, a gráfica, etc. 

Dessa forma, o foco não deve ser a simbologia e o formalismo matemático, mas que 

essa simbologia seja desenvolvida em conjunto com outras. A autora ainda explica 

que, para o aluno saber proceder com a formalidade matemática, é necessário que 

compreenda a essência do conceito estudado, de forma que consiga “falar e 

escrever sobre este conceito, na sua linguagem usual, para só depois, fazê-lo na 

linguagem simbólica” (CARRASCO, 2006, p. 202).  
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Teixeira (1978) afirma que aprendemos algo quando sabemos responder 

sobre o conteúdo em questão de diversas maneiras, através de diferentes 

estratégias. A partir do pressuposto de Teixeira (1978), entendemos que para 

ocorrer essa compreensão é preciso considerar dois principais fatores: a simbologia 

matemática e o contexto em que ela se encontra.  

Dantas (2011) considera que a leitura, a partir da perspectiva interacionista de 

linguagem8, desenvolvida nas aulas de matemática, contribuirá na compreensão dos 

alunos aos conteúdos matemáticos.  

 

[...] se partirmos da aplicação dessa leitura à matemática notar-se-á 
que o aluno não mais permanecerá como um reprodutor de fórmulas 
e conceitos que em sua maioria não fazem o menor sentido para ele, 
já que não encontram aplicabilidade em seu contexto para esses 
conceitos e fórmulas. O aluno se verá como um ser que vive, faz e 
necessita da matemática suporteada pela leitura atua como uma 
fonte de reflexão, tornando-se, pois, fundamental para uma visão 
mais ampla da matemática, o que, de certa forma, levará o aluno a 
refletir e conscientizar-se do lugar e do papel da matemática e da 
leitura/LP na sua vida (DANTAS, 2011, p. 54). 

 

Dito de outro modo, para que haja a compreensão do que se lê, é preciso 

então que o estudante compreenda a funcionalidade do que está sendo lido, essa 

visão da Matemática relacionada ao uso social e funcional liga-se diretamente à 

chamada Matemática do cotidiano.  

Vasco (1994) aponta que a Matemática é subdividida em três principais 

ramos: a Matemática realmente existente – do cotidiano, a Matemática escolar e a 

Matemática de investigação. 

A do cotidiano é considerada pelo autor como autônoma, ou seja, é 

independente da Matemática escolar e da Matemática investigativa, isso porque se 

realiza nas atividades do dia-a-dia, como na conferência de números de telefone, 

datas no calendário, direções, temperaturas, horas, códigos, contagem de dinheiro, 

etc.  

                                                           
8 Na concepção de linguagem como interação, o leitor constitui-se sujeito ativo no processo de 

construção de sentidos e sua realidade histórico-social é considerada parte integrante da 
interpretação a qual fará.  O texto objetiva produzir significados e a leitura se faz com foco na 
interação autor-texto-leitor. A ênfase é nos usos, sentidos e contextos da língua. Nosso trabalho se 
fundamenta no conceito interativo da linguagem, em consonância com a teoria de Bakhtin (1988). 
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A Matemática escolar é aquela em que predominam as práticas pedagógicas 

voltadas para o ensino-aprendizagem dessa disciplina e que tem no aluno e no 

professor seus principais atores.  

A investigativa se volta para questões de pesquisa, a chamada “Matemática 

de ponta”, que pode retroalimentar a Matemática escolar e a cotidiana, num ciclo de 

contribuições de saberes. 

Conforme aponta Kranz (2006), é inegável a relação entre a Matemática do 

cotidiano e a escolar, no sentido de que a interseção das duas colabora na 

aprendizagem dos alunos. 

 

Não há como negar a importância da relação da Matemática com a 
rua, uma vez que a Escola, enquanto instituição busca, também, 
preparar o cidadão para a vida, para o mundo. Mas há diferentes 
entendimentos do que seja essa relação. Buscar uma situação da 
vida e transformá-la em conteúdo matemático, adequando-a à sala 
de aula, é um desses caminhos. Outra opção é buscar essa situação 
do cotidiano e significa-la a partir da matemática escolar, ou seja, a 
matemática escolar será a ferramenta para que essa situação possa 
ser melhor entendida, gerenciada, comunicada e vivida (KRANZ, 
2006, p. 30). 
 

 
O letramento ideológico em Matemática se relaciona com a perspectiva do 

cotidiano, nesse sentido, a aprendizagem da leitura e da escrita matemática parte do 

pressuposto da prática social e não de um conteúdo formalmente escolarizado. Dito 

de outra forma, na vertente do letramento ideológico, a escola utiliza a prática 

cotidiana a fim de que o conceito matemático, implícito ou explícito, daquela situação 

possa apresentar significado para o aluno.  

É papel da escola contribuir para que o educando aja socialmente e participe 

de modo ativo de determinada situação em que são necessários conhecimentos 

relacionados à linguagem escrita, tanto em Matemática como em língua materna. 
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2.5    Prática social 

 

A expressão “práticas sociais” é utilizada nos estudos do letramento de forma 

contundente. Citando Fairclough (2003)9, Bonini (2007, p. 62) define prática social 

como a “articulação de elementos sociais (alguns não discursivos), a saber: a ação e 

a interação, relações sociais, pessoas (com crenças, atitudes, histórias, etc.), o 

mundo material e o discurso”. Em outras palavras, uma prática social é uma 

atividade realizada por indivíduos em conjunto com uma série de fatores que 

proferem algum tipo de discurso, uma ação cultural e ideológica.  

Oliveira (2008), também se referindo a Chouliaraki e Fairclough (1999), 

explica as três principais características de uma prática: 

 
a) São formas de produção de vida social, não apenas no sentido de 
que produzem um efeito econômico, mas no sentido de que 
produzem também efeitos culturais e políticos; b) são localizadas 
dentro de uma rede de relações com outras práticas, sendo que as 
relações externas determinam sua constituição interna; c) têm uma 
dimensão reflexiva haja vista que as pessoas constantemente geram 
representações a respeito do que fazem (OLIVEIRA, 2008, p. 100). 

 

De acordo com o apontamento de Oliveira (2008), o letramento pode ser 

definido como uma prática social, pois sua natureza é predominantemente situada, 

isto é, para cada domínio em que o letramento acontece, há uma diferenciação que 

o caracteriza, dando-lhe singularidade a partir do contexto em que ocorre, podendo 

acontecer de múltiplas formas: o que constitui o chamado letramento(s).  

É reflexivo, o indivíduo aciona suas capacidades cognitivas ao ler e escrever. 

Pensa, reflete, questiona sobre o que faz, interage discursivamente. 

 É enredado, pois não existe uma prática pura, ela está em rede colaborativa 

com outros domínios, se remete a outras práticas, outras instituições e outros 

contextos anteriores e liga-se a outras ações posteriores, num movimento de ação e 

reação. 

É ideológico, por carregar consigo valores e ideologias socioculturais.  

E é multissemiótico, possui diversos modos de representação de linguagem 

(OLIVEIRA, 2008). 

                                                           
9 FAIRCLOUGH, N. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge, 
2003. 
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O letramento se vincula ao vários elementos contextuais que o cercam, 

incluindo ideologias, processos cognitivos e histórico-sociais, numa dissociação de 

ação e palavra, permitindo a percepção da concretude da linguagem (OLIVEIRA, 

2008). 

2.6 Evento e prática de letramento 
 

O letramento é constituído em eventos e práticas em que a escrita esteja 

presente.  

O texto escrito compõe a situação de letramento, assim como a situação é 

composta pelo texto escrito. Um evento de letramento é uma ocasião em que a 

escrita faça parte da natureza interativa dos participantes, atribuindo-lhe significado 

(HEATH, 198310 apud SANTOS 2012, p. 79). Nesse ínterim, na perspectiva do 

letramento ideológico, a oralidade também é inserida como um continuum à 

linguagem escrita. 

 As práticas de letramento acontecem em eventos, popularmente, é como se 

fossem “duas faces da mesma moeda”, pois não se separam, são 

caracteristicamente indissociáveis. 

 

Os eventos de letramento são cenas observáveis, envolvendo 
pessoas interagindo com base em um texto escrito. Eles indicam que 
determinados usos da escrita estão presentes na comunidade; 
entretanto, nada nos dizem sobre a significação que tais usos têm 
localmente. A noção de eventos salienta a natureza situada dos 
estudos de letramento, indicando que o uso da língua escrita não 
ocorre em qualquer contexto. Já as práticas de letramento se referem 
não somente ao que as pessoas estão fazendo com um texto, mas 
inclui as ideias, atitudes, ideologias e valores que definem seu 
comportamento em um evento de letramento (SANTOS, 2012, p. 79, 
grifo do autor). 

 

As práticas de letramento são uma série de atividades realizadas pelos 

indivíduos, envolvendo a escrita, com objetivos claros dentro de uma determinada 

situação/evento de letramento (KLEIMAN, 2005). Uma aula, por exemplo, é um 

evento, pois sua natureza é predominantemente constituída pela escrita, dentro 

dela, ocorrem variadas práticas como leitura de textos, discussão oral acerca de 

algum conteúdo, atividades no livro etc. O evento é basicamente aquilo que 

podemos visualizar diretamente, já a prática inclui fatores não visíveis como, por 

                                                           
10 HEATH, S. B. Ways with words. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
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exemplo, ao ler um livro um aluno utiliza certas habilidades não aparentes, carrega 

determinados valores em relação àquele texto. Para ficar mais claro, podemos dizer 

que o evento é aquilo que pode ser registrado por meio de uma fotografia, a 

concretização da prática. Para melhor sistematizarmos acerca do que caracteriza o 

evento e a prática de letramento, trouxemos o quadro que demonstra o que constitui 

cada conceito, ressaltando a noção de complementariedade de ambos. 

 

 
Quadro 4 - Elementos que compõem os eventos e as práticas de letramento 

Fonte: Hamilton (200011, p. 17 apud COSTA, 2012, p. 49) 

 

Conforme explicitado no quadro acima, o evento de letramento é realizado a 

partir de textos escritos em ambientes físicos, onde seus participantes são 

observáveis e utilizam certos artefatos/ferramentas para realizar as atividades que o 

constituem. Uma situação só é caracterizada como evento quando a escrita é seu 

ponto-chave, sua essência e sua natureza. Santos (2012) alega que o evento em si 

não expressa significados, pois limita-se ao que é visível concretamente, não 

prioriza, assim, o subjetivo.  

Diferentemente, a prática de letramento inclui não apenas aquilo que é visível, 

como acontece no evento, mas valores, habilidades, ideologias, pessoas e ações 

envolvidas que antecedem ou sucedem a atividade, ocorrendo em diferentes 

                                                           
11 HAMILTON, M. Expanding the new literacy studies: using photographs to explore literacy as social 
practice. In: BARTON. D.; HAMILTON, M.; IVANIC, R. (Org.). Situated literacies. London: Routledge, 
2000. P. 16-33.  

Elementos visíveis nos eventos 
de letramento 

Constituintes não visíveis das práticas de letramento 

Participantes: pessoas que podem ser 
vistas, interagindo com textos escritos. 
 

Participantes ocultos: outras pessoas ou grupos de 
pessoas envolvidas em relações sociais de produção, 
interpretação, circulação e, de modo particular, na 
regulação de textos escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas 
imediatas nas quais a interação 
acontece. 

O domínio de práticas dentro das quais o evento acontece, 
considerando sentido e propósito sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais e 
acessórios envolvidos na interação 
(incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a prática de 
letramento, incluindo valores não-materiais, compreensões, 
modos de pensar, sentimentos, habilidades e 
conhecimentos. 

Atividades: ações realizadas pelos 
participantes no evento de letramento.  
Barton, Hamilton e Ivanic (2000, p. 17) 

Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam ou regulam 
ações; regras de apropriação e elegibilidade – quem pode 
ou não pode engajar-se em atividades particulares. 
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domínios/espaços de acordo com certos procedimentos. É uma ação 

prioritariamente singular, pois sua característica dependerá do agente realizador, 

que imprime seu contexto de vida no modo que realiza suas ações, da situação em 

que ocorre e da forma em que se apresenta. Nesse sentido, ressaltamos a ideia de 

que são múltiplas as práticas de letramento.  

Apesar dessa multiplicidade, sob o ponto de vista pedagógico, podemos 

separá-las de duas principais formas: as práticas escolares e as não escolares. 

Baseados nos escritos de Kleiman (2005), construímos o quadro abaixo que, de 

forma sucinta, destaca as principais diferenças entre as práticas escolares e as não 

escolares. 

 

Quadro 5 - Diferenças entre a prática escolar e a não escolar 

Prática escolar Prática não escolar 

Individual e competitiva Coletiva e colaborativa 

Abstraídas/descontextualizadas Situadas 

Fonte: Kleiman (2005) 

 

As práticas escolares12, no sentido apresentado por Kleiman (2005), aliam-se 

ao que já citamos sobre o letramento autônomo, pois, geralmente, são realizadas 

individualmente, sem um caráter de construção coletiva do conhecimento, o que 

predomina é a competitividade, a noção de que a aprendizagem só é realizada 

através da ação de um único agente: o professor. O que importa é a instrução para 

fins voltados ao domínio escolar, como a avaliação. 

 É sabido que existe a necessidade de se obter uma avaliação escolar 

precisa, não sendo esta realizada de um único modo, apenas através de uma prova, 

por exemplo, mas que seja possível os alunos se ajudarem mutuamente, trocando 

experiências de leitura, construindo textos coletivos e que o texto seja de caráter 

funcional, não apenas para obter notas ou para treinar mecanicamente a leitura, a 

escrita e os conhecimentos matemáticos ou gramaticais, e sim que tenha o foco no 

uso social, com fins de conhecimento e atuação critica. 

                                                           
12 As práticas de leitura e escrita realizadas de forma competitiva e individual, abstraídas e 
descontextualizadas estão dentro da perspectiva de que a língua caracteriza-se por ser estável, 
homogênea, monológica e individual, por possuir um fim em si mesma sem uma real interação com o 
conhecimento sócio-histórico dos usuários. Barbosa e Souza (2006) explicam que o texto nesta 
concepção é um armazenador de signos e informações gramaticais e o papel do leitor é apenas 
compreender com exatidão as intenções do autor. Vai ao encontro da teoria do letramento autônomo. 



49 
 

Ao referir-se às práticas escolares como descontextualizadas, Kleiman (2005) 

se remete ao uso da escrita sem uma real funcionalidade. Isto é, a escrita-

reprodução, o aluno consegue copiar frases ou até mesmo produzir textos sem 

relação com o contexto, ou seja, para que a professora leia e atribua nota, tornando-

se, muitas vezes, uma tarefa árdua e sem sentido.  

Entendemos que a forma de ler um texto varia de acordo com o objetivo da 

leitura. É uma prática que se situa de acordo com a necessidade do leitor, como 

aponta Kleiman (2005), uma mesma prática pode ter diferentes leitores, em sendo 

assim, diferentes sentidos. O objetivo ao qual o leitor atribuiu à situação implicará na 

estratégia de leitura que ele fará uso – “Ler para quê? Escrever para quem?” – A 

resposta a essas perguntas inferem os objetivos das atividades, que devem estar 

claros aos alunos, para que assim possam conceber sentido às atividades. Na 

leitura do gênero poema, por exemplo, se o objetivo se restringe apenas a ler para 

fruição estética, o leitor não mobilizará recursos a fim de sistematizar as informações 

contidas nos versos e estrofes, contudo, se realizar a leitura com o objetivo 

sistemático, a fim de responder a um questionário interpretativo, utilizará a leitura 

para suprir sua necessidade do momento. 

As práticas tradicionais de escrita escolar valorizam o discurso formal, que 

são embutidos de procedimentos valorizados por essa instituição, já a escrita 

realizada em outros domínios, como o familiar, é caracteristicamente composta por 

um discurso não-didático, informal, do cotidiano, situado a partir da necessidade de 

agir, interagir, responder a certas demandas solicitadas por outrem.  

É preciso deixar claro que quando nos referimos à escrita situada, 

colaborativa e com significação social, não desconsideramos o papel imprescindível 

desempenhado pela escola, principal agência de letramento, de sistematizar 

conhecimentos, conteúdos, conceitos. Nosso entendimento encontra-se na 

afirmação de que é possível (re)significar as práticas de leitura e escrita escolares 

(KLEIMAN, 2005), tendo como ponto de partida as ações sociais e não o conteúdo 

conceitual. Nesse sentido, o processo de aprendizagem de leitura e escrita torna-se 

significativo para o aluno, que compreende para quê realiza leituras e escritas13. 

                                                           
13 Nem sempre será possível realizar atividades extraescolares, a exemplo de passeatas, visita a 
órgãos públicos, entrega de ofício ou carta de solicitação a um governante. Prática social não é 
apenas aquilo que é realizado fora da escola, a leitura de um jornal no ambiente de sala de aula, é 
uma prática de letramento; porém, o que deve ser enfatizado é a funcionalidade, o sentido da leitura, 
a representação social do gênero. Em outras palavras, para quê se lê? 
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2.7 Escola como agência e professor e alunos como agentes de letramento 
 

A educação pautada na coletividade é construída, conforme Oliveira (2010), 

em rede de relações colaborativas, o professor então é visto como um provocador, 

alguém que age sobre a linguagem em conjunto com o aluno, sendo assim, temos 

aluno e professor como agentes de letramento. Isto quer dizer que na teoria do 

letramento (KLEIMAN, 2005; OLIVEIRA, 2010) o professor não é o detentor do 

saber, pois o conhecimento é não compartilhado de modo vertical – do professor em 

direção ao aluno – mas de forma horizontal professor/aluno, aluno/professor, 

aluno/aluno.  

O ambiente de aprendizagem é enredado de participantes, de experiências, 

de críticas, de trocas, de histórias, de acontecimentos, de linguagens, de respeito e 

de valorização ao discurso do outro, discurso que expõe seu posicionamento 

político-social. O foco são as relações de interação, de um continuum entre 

professor/aluno, oralidade/escrita, leitura/escrita, prática não escolar/prática escolar.  

A prática pedagógica pautada na aquisição de habilidades individuais que tem 

o professor como possuidor do saber e os alunos como mero recebedores 

caracteriza a chamada pedagogia do oprimido, isto é, aquela em que  

 

O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o 
educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; o 
educador é o que pensa; os educandos, os pensados; o educador é 
o que diz a palavra, os educandos, os que as escutam docilmente; o 
educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; o 
educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que 
seguem a prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os 
que tem a ilusão de que atuam, na atuação do educador; o educador 
escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais ouvidos 
nesta escolha, se acomodam a ele; o educador identifica a 
autoridade do saber com sua autoridade funcional, que põe 
antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-
se às determinações daquele; o educador, finalmente, é o sujeito do 
processo; os educandos, mero objetos (FREIRE, 1987, p. 34). 

 

No letramento ideológico, o saber não é imposto nem determinado, contudo, é 

construído, em um processo colaborativo de troca, compartilhamento, auxílio, 

ambiente motivador, pois as discussões partem do interesse do aluno.  Nessa 

perspectiva, o “olhar” do professor para seu aluno não é enxergá-lo como quem não 
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sabe, olhando apenas para si como detentor do conhecimento, o aluno, então, não é 

um ser apático, indiferente, mas um ser ativo, que na ação comunicativa expressa 

seu ponto de vista, reflete e participa, um agente de letramento. 

A posição de criticidade defendida por Freire diz respeito ao sujeito e às suas 

atitudes diante do contexto, voltada para a compreensão e a interpretação dos 

problemas (FREIRE, 1987), é um processo de integração e transformação da 

realidade, mais amplo do que apenas adaptar-se, habituar-se passivamente às 

situações.  

A pedagogia de Paulo Freire enfatiza o papel da conscientização no 

desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Para que isso ocorra, o autor sinaliza a 

cooperação dos participantes na sala de aula, alunos e professores são parceiros, 

numa relação onde o saber é construído horizontalmente e não verticalmente. A 

Educação, para Freire, é fundamental na construção de uma consciência crítica, isto 

é, uma consciência não “reflexa”, porém reflexiva em que o indivíduo não apenas 

reflete de modo passivo sua realidade, mas é consciente para agir no mundo. 

Em outra obra, Freire (1967) explica que o processo de desenvolvimento da 

consciência é marcado pelos seguintes estágios: intransitividade, transitividade 

ingênua e transitividade crítica. A intransitividade caracteriza-se pela não tomada de 

posição quanto aos acontecimentos, é regada pela atitude passiva, aceitação dos 

fatos, limitação à esfera vegetativa, pois o homem atenta apenas aos fatores 

biológicos, esquivando-se dos históricos. Os entraves para apreender é o principal 

fator da consciência intransitiva, Freire (1967) postula que a existência humana 

emana no diálogo crítico do homem com o mundo, do homem com seu criador e do 

homem com os desafios que lhe são propostos, mas a consciência intransitiva é 

expressa pela falta de compromisso desse indivíduo com sua própria existência, 

pois não considera os fatores históricos e sociais de sua realidade para a tomada de 

decisões.  

Apesar dessa predominância na passividade, é natural que o homem, em sua 

vivência, mantenha relações. Essas relações são como um ponto de partida para 

alcançar a transitividade ingênua, ou seja, a preocupação humana vai além dos 

aspectos biológicos, amplia-se, ainda que paulatinamente, pois apesar desse 

desenvolvimento, a consciência ingênua caracteriza pela superficialidade, 

simplicidade na interpretação e resolução de problemas, ou seja,  
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A sua relação dialogal é caracterizada pela sua “incapacidade” de 
interpretar exaustivamente os problemas, de conhecer a causalidade 
dos fatos, de avançar a sua investigação, acomodando-se às 
“explicações fabulosas” da realidade e é caracterizada pela 
fragilidade da argumentação. A sua ação é preponderantemente 
emocional, não estabelece o diálogo, mas a polêmica, 
permanecendo marcada pela nota mágica, própria da 
intransitividade. Tende a voltar nostalgicamente ao passado, como 
se aquele tempo fosse o melhor. Despreza o homem simples e 
possui forte tendência gregária. Não é uma consciência 
investigadora, mas é uma consciência que se contenta com as 
experiências vividas (OLIVEIRA; CARVALHO, 2007, p. 222). 

 

A falta de profundidade em interpretar criticamente os problemas, conforme 

demonstrado na citação acima, é resultado do pensamento massificante, num 

estado em que o homem segue a ideologia dominante da sociedade, massificando-

se.  

A transição para a consciência crítica é resultado da ação educativa que, 

segundo Freire (1967) deve ser baseada na dialogicidade e agência dos 

participantes com fins sociais. Essa consciência se expressa através de um 

comportamento reflexivo, investigativo, questionador, democrático.  

A educação proposta pelos novos estudos do letramento baseia-se 

justamente na ação dialógica, isto é, na troca de experiências, valorização do 

contexto sócio-histórico do aluno, participação ativa do mesmo, colaborando com o 

professor nas aulas com sugestões, críticas e opiniões. Cabe ressaltar que é papel 

do professor instigar os educandos nessa participação ativa, orientando os mesmos, 

questionando e sistematizando, ou seja, as discussões devem ser planejadas a fim 

de atingir um objetivo que colabore com o amadurecimento social e escolar do 

aluno.  A parceria entre professor e estudante no processo de letramento se constitui 

num ambiente de aprendizagem em que o estudo seja de interesse do educando. A 

proposta de Projetos de letramento parte desse princípio. É o que veremos de forma 

mais detalhada a seguir. 
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2.8 Projeto de letramento 
 

Um projeto de letramento, como o que realizamos em nossa turma do 3º ano 

do Ensino Fundamental e apresentaremos nos capítulos seguintes desta 

dissertação, é uma prática de letramento, pois inclui Participantes ocultos além do 

professor e aluno, como a coordenação pedagógica, direção, pais dos alunos, 

comunidade; ocorre no Domínio pedagógico ou escolar; com inúmeros Recursos 

matérias ou não – ler, escrever, por exemplo; concretizado dentro de Rotinas ou 

procedimentos como realizar as tarefas requeridas no projeto. E traz consigo valores 

e ideologias. 

O termo projeto, conforme dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 615), 

refere-se a um plano, um intento. Nesse sentido, entende-se que projetar é realizar 

um plano intencional, é estabelecer objetivos e pensar sobre o que fazer e como 

fazer, buscando resultados significativos no decorrer do processo e não apenas em 

seu fim. Esses resultados dizem respeito tanto ao que é próprio do universo escolar, 

como e, principalmente, ao significado que as aprendizagens refletem na vida social 

dos educandos. 

Partindo da premissa estabelecida por Dewey (1978) e difundida no Brasil por 

Anísio Teixeira, a educação deve ser baseada na experimentação, educar é, então, 

reorganizar e reconstruir as experiências para que seja possível assumir uma 

postura reflexiva e progressiva, visando sempre a melhoria do indivíduo 

(DEWEY,1978). O autor aponta que a escola é semelhante a uma sociedade em 

miniatura em que a criança deve vivenciar situações sociais reais, pois parte da 

premissa de que educação vai além de um planejamento para a vida, pois ela é a 

própria vida (DEWEY, 1978, p. 31). 

Nesse pragmatismo, constituído por um pensamento democrático, a troca de 

experiência é realizada por docente-discente e discente-docente, numa partilha 

mútua de saberes. Dewey (1978) considera a importância dos conteúdos e práticas 

escolares, mas a supervalorização destes acaba por desprestigiar os saberes 

adquiridos pelos alunos em suas vivências fora do contexto escolar. Em seu 

cotidiano, o educando passa por diversas experiências e cabe ao educador “ajudar o 

aluno a resolver problemas reais que encontraria em sua própria vida” (GALIANI, 

2009, p. 98) e um ensino baseado na memorização e tradicionalismo não permite 

esse tipo de ação docente. Nesse sentido, a partir da ideia da resolução de um 
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problema não especificamente escolar, como apontado por Dewey (1978), “nasce” o 

projeto de letramento. Em nossa experiência com o projeto de letramento, que será 

exposta adiante, a resolução de problema foi o ponto inicial para um estudo que 

envolveu diversos fatores, escolares e não escolares. Oliveira (2010) apresenta a 

figura abaixo, construída por ela, baseada na teoria proposta por Kleiman (2000), 

que demonstra a rede de componentes que integram os projetos de letramento. 

 

Figura 1 - Componentes que integram os projetos de letramento 

 

Fonte: Oliveira (2010, p.341) 

 

A especificidade do projeto de letramento é que ele não “nasce” de um 

objetivo conceitual, nem de um conteúdo ou tema, mas de um problema social. Em 

nossa pesquisa, o projeto não se formou a partir de um conteúdo curricular 

específico do 3º ano, pois 

 

No ensino orientado para a resolução de problemas, o aluno ganha 
força e assume um plano significativo no processo educativo. É ele 
quem busca respostas para um problema real vivenciado ou 
identificado por ele e/ou pelo professor. Para a resolução de 
problemas, o aluno recorre a seus conhecimentos prévios, busca 
novos conhecimentos e integra-os à situação a ser compreendida. O 
princípio básico desse modo de aprender reside na consciência de 
que o aprendizado do ser humano se faz a partir de experiências de 
seu cotidiano – aprende-se, resolvendo problemas, o que implica 
atividade, criatividade e enfrentamento de situações novas. Nessa 
prática, o professor funciona como gestor das ações coletivas e 
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orientador dos alunos preocupados em ‘aprender a aprender’ 
(OLIVEIRA et al, 2012, p. 43). 

 

Em sendo assim, o projeto de letramento parte de um problema que afeta os 

aprendizes e, no decorrer do projeto, se buscará uma solução. Dito de outra forma, o 

problema é uma espécie de motivação para envolver o aluno, pois, por ele estar 

envolvido na situação, subtende-se que o mesmo se sinta mais motivado nas 

atividades, experienciando, refletindo, buscando diferentes estratégias de resolução 

e desenvolvendo a autonomia, como um participante ativo. Nesse processo, 

consideram-se os saberes, o contexto, o interesse do grupo envolvido e a identidade 

dos mesmos.  

Além disso, outra especificidade é a busca compartilhada para compreender a 

prática social a partir do saber cultural do grupo, valorizando seus conhecimentos 

prévios. Nesse sentido, por partir não de um tema gerador e sim de uma situação-

problema, Kleiman (2007, p. 6) aponta que “o movimento será da prática social para 

o ‘conteúdo’ (procedimento, comportamento, conceito) a ser mobilizado para poder 

participar da situação, nunca o contrário”, então, ao invés de pensar qual o tema que 

é possível desenvolver para tratar sobre o conteúdo lateralidade, por exemplo, deve-

se identificar um problema em que, para ser solucionado, seja necessário obter 

conhecimento sobre esse conteúdo e utilizar a leitura, escrita e os gêneros textuais 

no processo de resolução. Um projeto 

 

[...] é uma prática social em que a escrita é utilizada para atingir 
algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a 
aprendizagem dos aspectos formais apenas), transformando 
objetivos circulares14 como "escrever para aprender a escrever" e "ler 
para aprender a ler" em ler e escrever para compreender e aprender 
aquilo que for relevante para o desenvolvimento e realização do 
projeto (KLEIMAN, 200015, apud OLIVEIRA et al, 2012, p.47). 

 

No projeto de letramento, o conteúdo, ao ser ensinado, deve ser tratado com 

significado para o aluno, ao ser problematizado, não deve ser compreendido e 

utilizado apenas no universo escolar, de forma mecânica, através da memorização.  

                                                           
14 O termo “objetivos circulares” se refere aos objetivos no ensino-aprendizagem de leitura e escrita 
com fins avaliativos, no qual leitura e escrita são utilizadas com fins restritos ao ambiente escolar, ler 
e escrever apenas para treino “ler por ler”, “escrever por escrever”, sem o foco em algum uso social. 
15 KLEIMAN, Angela B. O processo de aculturação pela escrita: ensino de forma ou aprendizagem da 
função? In: KLEIMAN, Angela B.; SIGNORINI, Inês. O ensino e a formação do professor: 
alfabetização de jovens e adultos. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
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É importante que o aluno possa compreender o porquê proceder daquela 

forma e não de outra e ainda saber justificar suas escolhas, posicionando-se e 

refletindo sobre cada situação que lhe for proposta pelo professor ou pelos colegas 

no decorrer do projeto de letramento.  

As formas de agir no contexto do projeto de letramento realizado por nós na 

turma do 3º ano da Escola Estadual General Antônio V. Santos Rocha, são 

pensadas e realizadas de modo colaborativo, num ambiente no qual quem já possui 

determinado conhecimento sistematizado ajuda quem ainda está construindo o 

saber. Essa interação para o alcance dos objetivos inclui diversos agentes, como 

professores, alunos e comunidade. Sendo assim, os agentes de letramento agem, 

segundo Oliveira (2008), dentro de uma comunidade de aprendizagem, isto é, 

ambientes em que a aprendizagem ocorre de forma situada, considerando as 

especificidades do grupo (LAVE; WENGER, 199116 apud OLIVEIRA, 2008).  

Em nossa turma do 3º ano, fizemos atividades em grupos, leituras 

compartilhadas, relatos e trocas de experiência, acolhimento da sugestão dos alunos 

para o andamento das aulas, participação dos mesmos na correção das atividades, 

socialização de respostas - todas essas ações, realizadas em conjunto pelos 

agentes de letramento foram feitas de modo contextualizado no decorrer do projeto.  

 

2.9     Os gêneros textuais 

 
Além da problematização inicial, outro elemento enredado ao projeto de 

letramento, conforme Oliveira (2010, p. 342) é o “ensino com gênero e não sobre 

gênero”. Esse pensamento implica a adoção de duas concepções a respeito do que 

é ensinar; pois, de acordo com a autora, o gênero possui duas principais vertentes: a 

textual e a situacional. Quando nos referimos ao aspecto textual, ou seja, a sua 

estrutura, composição, pode-se dizer que é possível ensinar sobre o gênero textual 

e suas características formais. Contudo, a perspectiva priorizada no projeto de 

letramento considera as ações dos indivíduos através do texto, isto é, prioriza a 

experiência dos educandos conforme proposto por Dewey (1978), nesse sentido, 

enfatiza o ensino com o gênero, é o aprender praticando, vertente situacional. Nessa 

perspectiva, os alunos são “imersos” nas práticas sociais e, a fim de colaborar na 

                                                           
16 LAVE, Jean; WENGER, Etienne. Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991.  
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resolução de problemas sociais, o gênero textual se apresenta como uma forma de 

ação. Em nosso trabalho, assumimos a posição de que é permitido e necessário 

ensinar o aspecto textual do gênero no projeto de letramento, contudo, de acordo 

com Oliveira (2010), esse aspecto não é a prioridade dentro do projeto de 

letramento. 

A relação do gênero textual com o letramento se dá no reconhecimento de 

que “[...] se produz linguagem tanto numa conversa de bar, entre amigos, quanto ao 

escrever uma lista de compras, ou ao redigir uma carta — diferentes práticas sociais 

das quais se pode participar” (BRASIL, 1997a, p. 22). A perspectiva apresentada 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais se fundamenta nos estudos de Bakhtin 

(1988) segundo o autor, o homem é um sujeito histórico-social capaz de inserir-se, 

relacionar-se e interagir no mundo por meio da linguagem.  Essa interação não é 

feita apenas pela oralidade, mas realiza-se também por meio do discurso escrito, 

desta forma, ler, escrever e oralizar são atividades enunciativas-discursivas que se 

complementam e fazem parte de uma corrente comunicativa ininterrupta.  

Essa comunicação interativa é realizada por meio da palavra, que possui 

duas principais características: a) a palavra parte de alguém e b) se dirige a um 

outro indivíduo, por isso, não podemos dizer que a linguagem é naturalmente 

monológica e sim dialógica. 

Em suas ações, o ser humano comporta-se tipicamente por meio de ações 

verbais e os sujeitos dialogam e o fazem através da linguagem. Logo, a linguagem 

se manifesta por meio por meio de gêneros textuais, que são ações verbais 

carregadas de tradições tipicamente discursivas que podem modificar-se de acordo 

com a intenção, situação ou funcionalidade comunicativas. São formas 

“relativamente estáveis” (BAKHTIN,1988) e podem ser classificados em gêneros 

primários, aqueles considerados “simples” - do cotidiano, como um diálogo familiar, 

um bilhete, uma conversa informal e secundários, considerados complexos - 

romances, dramas, pesquisas jurídicas, textos literários e científicos.   

Nesse sentido, é possível realizar um ensino-aprendizagem que se paute na 

perspectiva dos gêneros textuais em diversas áreas de conhecimento.  

O documento introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997, p. 52), anos iniciais, não traz o termo específico gênero textual, contudo trata 

do desenvolvimento de conceitos e conteúdos, a partir do trabalho com diversos 

textos “[...] Para compreender o que vem a ser um texto jornalístico é necessário que 
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o aluno tenha contato com esse texto, use-o para obter informações, conheça seu 

vocabulário, conheça sua estrutura e sua função social”. A perspectiva utilizada no 

projeto de letramento em nossa turma do 3º ano volta-se para a utilização do gênero 

textual a partir da prática social e não a partir de um conceito ou conteúdo curricular, 

não um estudo sobre o gênero, mas um estudo com o gênero, tendo como ponto de 

partida a prática social. 

Consideramos, então, as ações de ler e escrever como enunciados reais, 

concretos e discursivos, formas de intervir no mundo, de dialogar, de posicionar-se.  

 

Nessa perspectiva, o enunciado e as particularidades de sua 
enunciação configuram, necessariamente, o processo interativo, ou 
seja, o verbal e o não verbal que integram a situação e, ao mesmo 
tempo, fazem parte de um contexto maior histórico, tanto no que diz 
respeito a aspectos (enunciados, discursos, sujeitos etc.) que 
antecedem esse enunciado específico quanto ao que ele projeta 
adiante. (BRAIT; MELO, 2013, p. 67) 

 

Brait e Melo ainda destacam que é preciso considerar, no enunciado, tanto a 

parte explícita por meio de palavras, como os elementos extraverbais, aqueles em 

que é necessário o uso de inferências, estas, envolvem aspectos sociais e 

contextuais. É necessário (re)conhecer a multiplicidade de vozes existentes nas 

entrelinhas do texto, nesse “universo” textual-polifônico estão presentes a 

subjetividade do educando, seu contexto de vida familiar, social, escolar, religioso, 

etc. Em outras palavras, no processo de compreensão dos enunciados, há uma 

série de perguntas, respostas, posicionamentos, contextos sociais, argumentação e 

diálogos que compõem a relação eu-outro e é posto por Bakhtin (1988)  como um 

processo de interação constituído a partir do meio histórico-social a qual o sujeito 

está inserido.   

Os gêneros textuais utilizados em nosso projeto foram: poema, cartilha de 

trânsito, regras de jogos, palestra, história em quadrinhos e gêneros literários.  
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3 A TURMA DO TERCEIRO ANO E O CONTEXTO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

 

 

Tendo a prática como instigadora no pensar o ensino e, consequentemente, 

de uma série de questionamentos em torno deste processo, como já tratado na 

Introdução desta dissertação, o ambiente escolhido para o desenvolvimento desta 

pesquisa foi o nosso próprio contexto de atuação como professora. Trata-se, 

portanto, de uma escola pública da rede estadual de ensino, Escola Estadual 

General Antônio Visingtainer Santos Rocha, localizada no município de Natal, em 

que atuamos como professora de uma turma de 3o ano do Ensino Fundamental, 

classe esta composta por 22 alunos matriculados, porém frequentada apenas por 

18, que participaram na condição de sujeitos da pesquisa. Assim, neste capítulo 

descrevemos o contexto de organização de ensino vivenciado pela respectiva 

instituição durante a realização da investigação. 

 

3.1 Elementos norteadores para o ensino e aprendizagem do terceiro ano 

 

A instituição escolar é regida por normas e objetivos a serem cumpridos. No 

que concerne aos objetivos pedagógicos, cada ano escolar apresenta metas de 

ensino e aprendizagem a serem satisfeitas. A este respeito, a Constituição Federal 

de 1988 estabelece em seu artigo 210 que devem ser fixados os conteúdos mínimos 

do ensino fundamental, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

- (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 199617), em seu artigo 9, diz que os entes 

municipais, estaduais e federais devem estabelecer diretrizes e competências para 

os alunos alcançarem no ensino fundamental. Desta forma entendemos que as 

metas estabelecidas para os diferentes níveis de ensino devem nortear o trabalho 

docente. Contudo, essas metas, assim como as práticas, podem ser flexíveis de 

acordo com cada realidade escolar. 

O governo, em suas diferentes esferas, tem considerável responsabilidade 

no estabelecimento e na garantia do cumprimento das metas de ensino e 

aprendizagem. Com a ampliação do ensino fundamental para nove anos, uma série 

                                                           
17 BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 10 out. 2014. 

 



60 
 

de medidas foram tomadas pelo governo federal para assegurar o aprendizado dos 

alunos, dentre elas, reconhecer que é direito da criança aprender a ler e escrever  

dentro do ciclo de alfabetização e letramento. De acordo com o artigo 30 das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos 

(Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 201018), o ciclo de alfabetização e 

letramento é composto pelo primeiro, segundo e terceiro anos, para cada um destes 

foram estabelecidos direitos de aprendizagem que devem ser iniciados, ampliados 

ou consolidados. Isso se deu em consonância com o que foi instituído na meta 5 do 

Plano Nacional de Educação (PNE) que, por sua vez, propõe alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental. Para que 

essa meta, bem como os direitos de aprendizagem sejam alcançados, diversas 

estratégias foram estabelecidas em nível governamental e, particularmente, voltadas 

para a escola pública, dentre elas, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC).  

O PNAIC é uma política pública que promove ações em conjunto com as 

esferas municipais e estaduais a fim de que os alunos sejam alfabetizados em 

língua portuguesa e matemática até os oito anos de idade, isto é, ao concluir o 

terceiro ano do ensino fundamental. Dentre as ações do PNAIC, destacamos o curso 

presencial, com duração de dois anos, com vistas à formação dos professores que 

atuam nos primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Fundamental, assim como o 

recebimento de apoio financeiro, entrega de materiais na escola como as obras 

vinculadas ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD19, que são as obras 

complementares, dicionários e livros didáticos. O material entregue pelo PNLD 

representa um suporte na aprendizagem no que diz respeito ao acesso ao livro e no 

estímulo ao desenvolvimento da leitura e escrita. Os alunos utilizam os dicionários e 

obras complementares diariamente, pois os mesmos são organizados de modo que 

os estudantes possuam livre acesso ao material. Além disso, os livros didáticos 

funcionam como instrumento de ensino e aprendizagem, por meio das atividades 

presentes nele, os conhecimentos escolares são sistematizados.  Também são 

                                                           
18 BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2015. 
19 O PNLD é um programa do Governo Federal que objetiva fomentar e democratizar o acesso a 

leitura distribuindo diversos tipos de livros para as escolas. Dentre eles, as obras complementares 
para as turmas dos anos iniciais. 
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entregues nas instituições jogos pedagógicos de alfabetização e os professores 

ainda recebem o material teórico para ser estudado no decorrer do curso.  

O curso oferecido por meio do PNAIC acaba sendo um orientador da nossa 

prática na turma do 3º ano da Escola Estadual Antonio V. Santos Rocha. As 

orientações interferem diretamente na dinâmica de sala de aula, na organização da 

rotina, no estabelecimento de atividades diárias ou semanais, na arrumação da sala, 

no perfil das atividades, no uso de jogos matemáticos e de alfabetização. Em suma, 

procuramos articular nossa proposta de intervenção às orientações do curso, 

contudo, buscamos ir além do que orientava o PNAIC, ou seja, não utilizamos o 

PNAIC como único guia, pois ele interferiu principalmente nos aspectos estruturais e 

organizacionais da sala de aula, enquanto que os estudos do letramento guiaram o 

processo de construção da aprendizagem de modo mais sensitivo no intuito de 

perceber e assimilar as necessidades do contexto de sala de aula como um todo. 

Isso se deu através de nossa postura como professora no decorrer das aulas, na 

percepção de quais atitudes eram necessárias a fim de possibilitar aos alunos que a 

aprendizagem fosse construída.  

Nossas aulas eram caracterizadas por diálogos, problematizações, 

discussões e estímulo a participação dos educandos nos temas estudados. Uma das 

ações mediadas pela percepção no ritmo de aprendizagem dos alunos foi a 

seguinte, realizávamos o planejamento, porém, ao percebermos a necessidade de 

alterações no decorrer das aulas, como, por exemplo, acatar a sugestão de um 

aluno, modificávamos o planejamento a fim de possibilitar que os estudantes 

fizessem parte dessa construção coletiva do saber. Essa atitude de flexibilidade é 

característica do letramento.  

 

3.2 PNAIC: organização e orientações para o ensino 
 

No contexto do PNAIC, os conteúdos previstos para o ciclo de alfabetização 

são organizados em eixos. No que refere aos direitos de alfabetização em língua 

materna, os eixos norteadores são: Sistema de Escrita Alfabético, oralidade, leitura e 

escrita. Quanto ao ensino da matemática, os eixos de aprendizagem são: números e 

operações, tratamento da informação, geometria, grandezas e medidas. Dentro de 

cada eixo encontram-se os objetivos/direitos de aprendizagem específicos.  
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Como vimos anteriormente, de acordo com as políticas públicas nacionais e 

estaduais, é preciso estabelecer metas de ensino e aprendizagem a serem 

cumpridas. Contudo, conforme Oliveira (2010, p. 341), na perspectiva do letramento 

essas diretrizes podem ser consideradas flexíveis no sentido de não seguir uma 

linearidade e ainda parte do pressuposto de que o conteúdo deve ter sentido 

funcional para o aluno e não apenas com metas quantitativas.  

Segundo as orientações do PNAIC é preciso que ao fim do terceiro ano do 

ensino fundamental o aluno consolide várias habilidades fomentadas nos primeiros 

anos escolares. Para o terceiro ano a meta principal é que o aluno finalize-o lendo e 

escrevendo. Assim, o conteúdo conceitual não é prioridade e sim a aprendizagem da 

leitura e escrita, alfabetização em idade certa. 

Contudo, conforme divulgado via internet na página oficial do Programa20, 

mesmo o foco não sendo o conteúdo conceitual, o PNAIC apresenta uma política de 

avaliação com três principais eixos, são eles: avaliações processuais realizadas pelo 

professor da turma no decorrer do ano e monitoradas pelo orientador do Pacto; 

avaliações organizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP, que 

são: para o segundo ano do ensino fundamental, a Provinha Brasil e ao final do 

terceiro ano, a Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA; e por último eixo, o 

registro e divulgação dos resultados no sistema informatizado denominado Sistema 

Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC.  

As avaliações processuais ocorrem por meio de fichas presentes no SIMEC 

e que devem ser preenchidas pelo professor e registradas no Sistema. São elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
20 <http://pacto.mec.gov.br/avaliacoes> Acesso em 24 jun. 2015. 
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Quadro 6  - Perfil da turma – 3º ano – Língua materna 

CONHECIMENTO/CAPACIDADE SIM 
PARCIAL
MENTE 

NÃO 
TOTAL DE 
ALUNOS 

Escreve o próprio nome. 13 5  

 
 
 
 
 
 
 

18 

Reconhece as letras do alfabeto por seus nomes. 17 1  

Diferencia letras de números e outros símbolos. 17 1  

Utiliza letras na escrita das palavras. 18   

Escreve palavras estabelecendo algumas correspondências entre 
letras e seu valor sonoro, mesmo omitindo, mudando a ordem ou 
trocando letras. 

18   

Escreve palavras com diferentes estruturas silábicas, atendendo a 
algumas convenções ortográficas. 

13 5  

Lê palavras formadas por diferentes estruturas silábicas. 13 3 2 

Lê textos de gêneros e temáticas familiares em voz alta.  13 5 

Compreende textos de gênero, temática e vocabulário familiares..  18  

Produz textos escritos de gênero, temática e vocabulário familiares.  13 5 

Participa de situações produzindo e compreendendo textos orais de 
gênero e temas familiares. 

 18  

FONTE: Pesquisa (Abril, 2014) 

 

Quadro 7 - Perfil da turma 3º ano – Matemática 

CONHECIMENTO/CAPACIDADE SIM 
PARCIAL
MENTE 

NÃO 
TOTAL 

DE 
ALUNOS 

Associa a contagem de objetos (até 20), ordenados ou não, à sua 
respectiva representação numérica 

13 5  

 
 
 
 
 
 

18 

Associa a contagem de objetos (mais que 20), ordenados ou não, à 
sua respectiva representação numérica 

16 2  

Compara e ordena números naturais 16 2  

Compõe e decompõe números com até 3 algarismos  18  

Resolve problemas que demandam as ações de juntar, separar, 
acrescentar e retirar quantidades 

 18  

Resolve problemas que demandam as ações de comparar e 
completar quantidades 

 18  

Efetua adições e subtrações com e sem agrupamento e 
desagrupamento. 

 18 2 

Resolve problemas que envolvem as ideias da multiplicação 
(proporcionalidade, combinatória, 

  18 

Resolve problemas que envolvem as ideias da divisão (partição e 
repartição) 

  18 

Identifica figuras geométricas planas (quadrado, retângulo, triângulo, 
circunferência) 

18  5 

Reconhece representações de figuras geométricas espaciais 
(pirâmide, paralelepípedo, cubo) e suas planificações 

 18  

Utiliza corretamente as ideias relacionais de direita de, esquerda de, 
acima de, abaixo de, dentro de, fora de. 

 18  

Compara e ordena comprimentos  18  

Identifica cédulas e moedas realizando composições, decomposições 
e efetua trocos. 

  18 

Identifica e faz leituras de passagem de tempo em relógios digitais e 
de ponteiro e em calendários 

 18  

Realiza medições e comparações de massa, comprimento e 
capacidade com unidades não padronizadas. 

 18  

Identifica informações apresentadas em tabelas e gráficos, fazendo 
inferências. 

 18  

FONTE: Pesquisa (Abril, 2014) 



64 
 

O documento intitulado “Elementos conceituais e metodológicos para 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo básico de 

alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental” (BRASIL, 2012a) estabelece 

as diretrizes de aprendizagem e explica que a alfabetização pode ser definida de 

modo stricto ou lato. O modo stricto é a alfabetização em sentido restrito: aquisição 

de letras e relação fonema-grafema; e alfabetização em sentido mais amplo, lato, é 

relacionado ao letramento. Desta forma, no âmbito do PNAIC, é necessário 

mensurar quantitativamente a alfabetização stricto, as habilidades mínimas 

adquiridas pelos alunos. Sendo assim, o PNAIC apresenta as fichas avaliativas 

(quadros 6 e 7) sobre as habilidades que os alunos possuem, de natureza 

estritamente quantitativa. Preenchemos as fichas, mas não limitamos nossa 

avaliação aos dados que constam nelas, pois as mesmas mensuram apenas a 

alfabetização de modo stricto. 

O Quadro 6 mostra que cerca de 5 alunos estão em fase inicial de 

alfabetização, com dificuldade até na escrita do próprio nome. O restante consegue 

realizar leituras ainda sem fluência, silabando, com dificuldade para compreender o 

que lê. É esperado que o aluno ao concluir o 3º ano, esteja lendo, escrevendo e 

interpretando textos com autonomia, por isso no decorrer do ano, o objetivo das 

atividades é oportunizar a ampliação do processo de alfabetização e letramento. Já 

com relação à Matemática, a maior parte consegue proceder de forma satisfatória 

em procedimentos de identificação de figuras geométricas planas, contudo possuem 

dificuldade na resolução de situações-problemas. 

A partir do preenchimento do formulário (quadros 6 e 7) foi possível ter uma 

espécie de “mapeamento” da alfabetização em língua materna e matemática dos 

alunos do 3º ano.  Ao utilizarmos os formulários do PNAIC, tínhamos ciência de suas 

limitações no que diz respeito ao letramento, pois o domínio dos conhecimentos e 

capacidades descritas por eles, não são os únicos aspectos a serem considerados 

no processo de letramento. As práticas de leitura cotidiana fora do ambiente escolar, 

os hábitos familiares, o estímulo e o uso da leitura e escrita no dia a dia, esses e 

outros aspectos não mensuráveis, unem-se às habilidades de alfabetização que 

podem ser medidas, como as descritas no formulário, a fim de que o aluno possa de 

modo autônomo agir na sociedade por meio da leitura e escrita.  
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3.3 Caracterização do ambiente e sujeitos da pesquisa 

 

A Escola Estadual General Antônio Visingtainer Santos Rocha, localiza-se 

dentro da vila militar do exército no bairro do Tirol, o prédio é cedido pelo Ministério 

do Exército ao Governo do Estado. A princípio atendia aos filhos dos militares do 

Exército, contudo, ao longo dos anos a escola recebeu crianças sem ligação com 

famílias de militar, matriculando assim crianças da comunidade próxima. A 

edificação é constituída por quatro salas de aula, com turmas do 2º ao 5º ano do 

ensino fundamental, no período matutino.  

O Santos Rocha teve seu projeto político pedagógico atualizado em 2009 

pela equipe da instituição, conforme o documento, a escola foi construída no 

decorrer da 2ª Guerra Mundial, a princípio funcionou como “Hospital de Guerra”, em 

seguida serviu como clube social, cinema, supermercado e bar.  

A Escola Estadual General Antônio V. Santos Rocha caracteriza-se pela 

grande rotatividade de alunos, pois, por se localizar dentro da vila militar do Exército 

Brasileiro, torna-se de pouca visibilidade para a população, outro fator que colabora 

para a rotatividade é o acesso restrito de ônibus, já que apenas duas linhas circulam 

próximo à escola. Dessa forma, a Instituição possui poucos alunos nas turmas, 

geralmente inicia o ano com uma quantidade razoável, porém, a dificuldade de 

acesso acaba fazendo com que os pais dos alunos optem por transferir seus filhos 

para outra instituição, mais acessível. 

A turma do terceiro ano iniciou as aulas em 2014 com vinte e dois alunos 

matriculados, deste número, apenas dezoito frequentavam. Para realização da 

intervenção, contamos com a colaboração dos pais, que assinaram um termo de 

consentimento do comitê de ética da UFRN. Os pais dos estudantes concordaram 

com a participação dos filhos e demonstraram empolgação e curiosidade acerca de 

como desenvolveríamos o projeto. Os mesmos relataram que o desejo de verem 

seus filhos lendo e escrevendo e que se o projeto iria colaborar para esse fim, que 

apoiariam sem reservas.  

Para caracterização inicial da turma em termos de alfabetização matemática 

e a fim de reconhecermos quais os conhecimentos conceituais que os mesmos 

traziam no que concerne a essa área de ensino, elaboramos uma atividade 
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diagnóstica21 com os conteúdos de adição, subtração e geometria. Adotamos o 

formulário oferecido pelo PNAIC para avaliação da atividade diagnóstica de 

alfabetização matemática (quadro 7), porém, alguns conteúdos não foram 

contemplados na tarefa diagnóstica, pois utilizamos outros tipos de atividades para 

avaliar, por exemplo, o conhecimento das medidas de tempo por meio do relógio foi 

avaliado de forma oral.  

É orientação do Pacto que o educador conheça quais habilidades os alunos 

de sua turma possuem, para que assim possa traçar metas e planejar com mais 

segurança suas atividades diárias. Para isso, indica-se a realização do diagnóstico 

individual de alfabetização seja realizado várias vezes ao ano para que, ao término 

dele, seja possível ter uma visão panorâmica dos avanços alcançados pelos 

estudantes.  

A correção e análise da atividade diagnóstica, um dos instrumentos de 

avaliação para preenchimento do formulário, nos permitiu concluir que os alunos 

possuem dificuldade para compreenderem os enunciados com autonomia. A 

atividade foi realizada no período de duas horas/aula e nesse momento foi preciso 

realizar intervenções por diversas vezes, ler para eles, questionar o que tinham 

entendido, reler e refletir sobre a questão com os mesmos, até que pudessem 

responder ao que foi solicitado. 

Como demonstrado abaixo, nas figuras 2 e 3, percebemos que os conteúdos 

de geometria são aqueles em que os alunos do 3º ano possuem maior facilidade. E 

os de interpretação de situações-problema, os que necessitaram de uma maior 

intervenção da professora no processo de resolução por meio da escrita.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Por nosso foco ser o letramento matemático, no apêndice A desta dissertação trouxemos apenas a 

atividade diagnóstica dessa área de conhecimento. Para avaliação diagnóstica inicial na alfabetização 
em língua portuguesa, não foi utilizada apenas uma atividade, mas diversas tarefas, questionamentos 
orais e discussões.  



67 
 

Figura 2 - Atividade diagnóstica – aluno 1 

 
FONTE: Acervo da autora (Abril, 2014) 

 

 

Figura 3 - Atividade diagnóstica – aluno 2 

 
 FONTE: Acervo da autora (Abril, 2014) 

 

As figuras acima são recortes da atividade diagnóstica. A questão 5 objetiva 

que o aluno identifique as formas geométricas que lembram objetos do cotidiano. A 

correção da tarefa demonstrou que os estudantes sentiram-se seguros para 

responder às questões relacionadas a geometria, pois a maior parte da turma 

respondeu de modo adequado, identificando o sólido geométrico ao objeto 

correspondente. 
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3.4 O ambiente da turma do 3º ano: o domínio de práticas, atividades, recursos 

e rotinas 

 

O ambiente de uma classe de terceiro ano é constituído por um domínio de 

práticas que priorizem a aprendizagem da leitura e escrita em matemática e língua 

materna. Para que isso aconteça, diversas ações podem ser desenvolvidas, dentre 

elas, a “imersão” da criança num universo onde as letras, textos, palavras, números, 

livros, calendário e jogos educativos estejam presentes no campo visual dos alunos. 

Isso que dizer que uma sala que visa à alfabetização deve promover, ao alcance 

direto dos alunos, o contato com a diversidade de materiais que propiciem o 

desenvolvimento da leitura e escrita (NACARATO et all, 2014). 

Elaboramos o quadro abaixo, que apresenta uma visão panorâmica dos 

elementos do projeto de intervenção realizado em maio/2014. Baseamos-nos no 

quadro 422 desta dissertação (HAMILTON 2000, p. 17 apud COSTA, 2012, p. 49).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Página 48. 
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Quadro 8 - Elementos que compõem os eventos e práticas de letramento no projeto da 

turma do 3º ano da Escola Estadual General Santos Rocha 

Elementos visíveis 
nos eventos 

de letramento na 
turma do 3º ano 

Constituintes não 
visíveis das práticas 

de letramento na 
turma do 3º ano 

Participantes: alunos 
e professora.  

Participantes 
ocultos: diretora, 
coordenadora, alunos 
de outras turmas da 
escola, pais dos 
alunos. orientadora do 
mestrado. 

Ambientes: sala de 
aula do 3º ano na 
Escola Santos Rocha. 

Domínio: pedagógico 
 

Artefatos: livro 
didático, obras 
complementares, 
atividades 
xerografadas, jogos, 
caderno, lápis, data 
show.  

Recursos:  
Problematizações, 
reflexões, 
dinamicidade, 
cooperativismo. 

Atividades: leitura, 
escrita, discussão, 
atividade em grupo. 

Rotinas: correção da 
tarefa de casa, 
atividade de leitura, 
atividade de escrita, 
momento dos jogos 
matemáticos e de 
alfabetização.  

FONTE: Nossa autoria, baseado no quadro 4 (HAMILTON 2000, p. 17 apud COSTA, 2012, 

p. 49) 

 

As práticas e eventos de letramento de nossa turma do terceiro ano, assim 

como os elementos que os compõem, se dão com vista à agência social dos alunos 

que, por ser mediada por textos em uma sociedade grafocêntrica, necessita do 

desenvolvimento da leitura e escrita em língua materna e matemática, por isso, as 

atividades, rotinas, recursos e artefatos se voltam para esse fim. Nesse processo, a 

sala de aula é especificamente um ambiente motivador, que impulsiona os alunos a 

interagirem com textos escritos, como demonstram as figuras abaixo. 
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                    Figura 4 - Ambiente da turma do 3º ano da professora-pesquisadora 

 
FONTE: Acervo da autora (maio/2014) 

 

A figura 4 apresenta artefatos importantes numa classe que visa a 

alfabetização em língua portuguesa e matemática: a exposição das letras do 

alfabeto, a escrita dos números representada com numeral, material dourado, escrita 

por extenso e o calendário pequeno, importante na reflexão sobre a função dos 

números na medida do tempo. 

 

Figura 5 - Cantinho da leitura na sala do 3º ano da professora pesquisadora 

 
FONTE: Acervo da autora (maio/2014) 

 

 

O cantinho da leitura demonstrado na figura 5 é um espaço de estímulo à 

prática da leitura. Os livros ficam sempre expostos e os alunos possuem livre acesso 

aos mesmos. De modo que ao término de uma atividade, por exemplo, os 
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estudantes são motivados a visitarem o cantinho e conhecerem obras de literatura 

infantil. Essa é uma prática diária e constante em nossa turma do 3º ano. 

 

Figura 6 - Cantinho da matemática 

 
FONTE: Acervo da autora (maio/2014) 

 

Assim como o cantinho da leitura é um espaço de estímulo, o cantinho da 

matemática promove a reflexão sobre o uso e função dos números e a 

sistematização dos conhecimentos estudados. Nele são expostas atividades dos 

alunos, cartazes construídos coletivamente, o quadro numérico com a sequência 

dos números e é próximo a ele que expomos a caixa da matemática. 

 

Figura 7 - Caixa da matemática 

 
FONTE: Acervo da autora (maio/2014) 

 

A caixa da matemática assim como os outros recursos citados 

anteriormente, são orientações do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade 

Certa. A figura 7 demonstra a caixa do 3º ano, nela estão contidos materiais que 
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serão utilizados nas atividades com jogos matemáticos: material dourado, tampinha, 

palitos, tangram, fita métrica, fichas numéricas, dados e vários outros recursos 

facilitadores da aprendizagem matemática. Assim como os jogos envolvendo os 

números, em nossa sala também propomos um espaço com jogos de alfabetização 

em língua portuguesa. 

 

Figura 8 - Jogos de alfabetização em língua portuguesa 

 
FONTE: Acervo da autora (Maio/2014) 

 

Os jogos de alfabetização proporcionam ao aluno aprender as letras e 

sílabas de modo divertido. Por isso em nossa classe, dispomos de vários jogos que 

estimulam a formação de palavras, como demonstrado na figura acima. 

Além do acesso a diversos recursos manipuláveis, que objetivam facilitar a 

aprendizagem, as aulas são organizadas de forma que na rotina contenham 

atividades permanentes e que se voltem em torno do desenvolvimento da leitura, 

oralidade e produção de textos, tanto em língua materna quanto em matemática.  

A rotina é escrita no quadro diariamente, pois “é importante que o professor 

estabeleça uma orientação inicial aos alunos, apresentando uma proposta de rotina 

de trabalho no dia” (NACARATO et all 2014, p. 17). 

A sistematização dos conteúdos é realizada diariamente através da correção 

coletiva ou individual das tarefas de casa. Essa é a primeira atividade do dia, a partir 

dela, os alunos têm a oportunidade de socializar suas respostas, discutirem com os 

colegas, se posicionarem quanto às respostas do outro e corrigirem o que precisa 

ser alterado. 
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O material orientador da disciplina de matemática do Pacto Nacional 

Alfabetização na Idade Certa trata sobre o tema da atividade de casa e aponta que 

“A tarefa de casa é importante para o momento de estudo individual do aluno. No 

entanto, essa tarefa deve ser para o aluno e não para a família. Assim, sempre 

propor tarefas que sejam exequíveis pelos próprios alunos”. (NACARATO et all 

2014, p. 38). Para que isso ocorra, ao término da aula realizamos a explicação da 

tarefa de casa que, geralmente, trata de algum conteúdo trabalhado naquele dia, 

esse momento, então, é de revisão dos conteúdos, problematização e 

sistematização. A correção e explicação das tarefas de casa são, portanto, 

atividades fixas da rotina, visando que o aluno tenha autonomia a realizar as 

demandas em seu lar.  

As atividades com foco na leitura, oralidade e interpretação também são 

realizadas diariamente, mas variam quanto a forma que ocorrem, comumente, são 

histórias lidas pelo professor ou aluno, conversas e discussões sobre a história, 

leitura livre no “Cantinho da leitura”, visita a sala de leitura, empréstimo de livros na 

biblioteca.   

Enfatizamos que os momentos de leitura são estimulados no decorrer de 

toda a aula, pois, constantemente os alunos são solicitados para que leiam suas 

respostas, leiam os enunciados das tarefas e participem oralmente das aulas.  

As atividades com foco na escrita são realizadas a partir de diversos 

suportes e gêneros textuais, como folhas xerografadas, caderno e livro didático. As 

produções de texto e reescrita são sugeridas a partir de uma prática social, para que 

o processo de escrita faça sentido ao aluno e que o mesmo compreenda que ela é 

uma ferramenta para atuação social. São produções individuais e coletivas, lista de 

palavras, escritas espontâneas, registro de jogos, produção de poemas. 

A alfabetização é uma prática de letramento prioritária em nossa turma do 3º 

ano. No processo de alfabetização em língua materna, o PNAIC (BRASIL, 2012b, 

unidade 07, p. 42) sugere que sejam realizadas: 

 Leitura de livros literários para as crianças e conversa sobre os textos; 

 Leitura de textos pelas próprias crianças; 

 Discussão sobre temas importantes; 

 Produção coletiva de textos; 

 Produção de textos individual ou em dupla; 
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 Atividades de familiarização com as letras; 

 Exploração dos nomes das crianças; 

 Decomposição de palavras; 

 Atividades de completar palavras; 

 Comparação de palavras; 

 Atividades de encontrar palavras dentro de palavras; 

 Atividades de ordenar letras ou sílabas para formar palavras; 

 Leitura de palavras; 

 Escrita de palavras; 

 Identificação de rimas em textos. 

 

O processo de alfabetização matemática 

 

[...] Não envolve a escrita e a leitura apenas de números e cálculos 
mas também de espaços, forma, medidas, grandezas, tratamento de 
informações – combinatória, probabilidade e estatística; uso de, por 
exemplo, unidades de medidas não-convencionais; construção, 
leitura e análise de gráficos e tabelas; registro e organização de 
informações coletadas etc, ou seja, leitura e escrita do mundo em 
que o indivíduo está inserido (ANDRADE, 2009, p. 158). 

 

Desta forma, utilizamos diversas estratégias de aprendizagem, tanto que 

contemple a alfabetização em língua materna quanto na alfabetização matemática. 

Uma delas seria a roda literária (leitura deleite), que acontece diariamente 

com as obras complementares do Programa Nacional do Livro Didático ou com 

sugestões dos próprios alunos. Geralmente esse momento é de leitura deleite, ou 

seja, não necessariamente se trabalha algum conteúdo específico, mas a leitura é 

realizada apenas para que os alunos sejam estimulados na prática de ler histórias. 

As obras também são utilizadas para fins sistemáticos, mas quando escolhidas para 

a leitura deleite, não é sistematizado conteúdos, pois o objetivo da leitura é a 

fruência. 

Os jogos também são ferramentas que, quando planejadas e orientadas pelo 

professor, funcionam como um recurso potencializador da aprendizagem. Ele 

 
[...] pode propiciar a construção de conhecimentos novos, um 
aprofundamento do que foi trabalhado ou ainda, a revisão de 
conceitos já aprendidos, servindo como um momento de avaliação 
processual pelo professor e de autoavaliação pelo aluno. Trabalhado 
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de forma adequada, além dos conceitos, o jogo possibilita aos alunos 
desenvolver a capacidade de organização, análise, reflexão e 
argumentação, uma série de atitudes como: aprender a ganhar e a 
lidar com o perder, aprender a trabalhar em equipe, respeitar regras, 
entre outras. No entanto, para que o ato de jogar na sala de aula se 
caracterize como uma metodologia que favoreça a aprendizagem, o 
papel do professor é essencial. Sem a intencionalidade pedagógica 
do professor, corre-se o risco de se utilizar o jogo sem explorar seus 
aspectos educativos, perdendo grande parte de sua potencialidade. 
(BRASIL, 2014, p. 5) 

 

 Por isso, uma vez por semana um jogo orientado é realizado em nossa 

turma, um jogo que colabore com algum conteúdo, problema, projeto, etc. que já 

vem sendo estudado pela turma.  

A atividade com jogo se caracteriza em três momentos de nossa intervenção 

como professora: o antes, durante e depois. No momento que antecede, são feitas 

problematizações; durante o jogo, circulamos pela sala, de grupo em grupo, 

observando o envolvimento, desempenho e tirando as dúvidas dos alunos, que 

também podem realizar registros escritos no momento em que estão jogando, como 

a marcação de pontos, por exemplo; e, após o jogo a sistematização é feita com a 

construção das regras, atividades orais e escritas com situações-problema, 

discussões gerais sobre o jogo, socialização das estratégias etc. são várias as 

possibilidades de aprendizagem por intermédio do jogo.  

 Também estabelecemos o “dia do brinquedo”, momento livre em que os 

alunos trazem seus próprios brinquedos para a escola, reúnem-se em grupos, ou até 

mesmo fazem atividades de recreação na quadra23. 

Outro tipo de atividade caracteristicamente predominante em nossa turma 

são os trabalhos em grupos. Os alunos se organizam em grupos para produzir 

textos, responder atividades, realizar leituras, ajudar o colega que está com 

dificuldade, desta forma, a sala de aula torna-se um ambiente de colaboração, 

conforme proposto na teoria do projeto de letramento (OLIVEIRA, 2010, p. 341). 

 A disposição diária das cadeiras na classe do 3º ano, também foi 

organizada pensando nesse sentido, pois os estudantes sentam-se em duplas, 

geralmente os que possuem dificuldade com os que não possuem para que um 

possa ajudar o outro no decorrer das tarefas. Leite e Morais (2012a) explicam que é 

possível realizar trabalhos no grande grupo, em pequenos grupos e em duplas ou 

                                                           
23 A Escola Estadual General Antônio V. Santos Rocha não possui quadra poliesportiva, por isso, os 
alunos, quando liberados para esta atividade, brincam na quadra da vila militar do Exército.  
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individualmente. Os autores chamam a atenção para o fato de que a organização 

em grupo não pode ser pensada levando em consideração apenas os níveis 

cognitivos “[...] mas precisam levar em conta afinidades (e desavenças) entre as 

crianças, de modo a ver que arranjos (de duplas, grupos) tendem a ser mais 

produtivos”. (LEITE; MORAIS, 2012b, p. 17). É preciso que o professor conheça os 

alunos e combine os grupos de forma que a colaboração se dê tanto no aspecto 

cognitivo quanto comportamental. 
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4 PROJETO DE LETRAMENTO MATEMÁTICO “EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO” 
 

No capítulo anterior tratamos sobre nossa turma do 3º ano, os elementos 

pedagógicos e organizacionais que regem o ensino e a aprendizagem da referida 

classe. Enquanto que neste capítulo trataremos sobre o projeto de letramento 

“Educação no trânsito” desenvolvido na turma mencionada. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 
 

A pesquisa ora realizada é caracterizada como uma pesquisa-ação de 

natureza qualitativa, pois a atuação do professor-investigador não é limitada à mera 

observação dos acontecimentos, mas atua como um participante ativo, intervindo, 

refletindo e transformando a realidade de acordo com a necessidade levantada ao 

longo do percurso.  A pesquisa-ação, por ter um caráter dinâmico, oportuniza, além 

da formação do conhecimento, a vivência e autonomia do pesquisador para mudar 

os caminhos pré-estabelecidos.  

A pesquisa-ação apresenta dois principais objetivos: colaborar para a 

resolução da problemática da investigação, com possíveis soluções e ações e 

possibilitar a descoberta e ampliação dos conhecimentos (THIOLLENT, 2011). Em 

síntese, “[...] não é constituída apenas pela ação ou pela participação. Com ela é 

necessário produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a discussão 

ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas” (THIOLLENT, 2011, 

p.28). 

 Em nossa pesquisa, realizamos o Projeto de letramento “Educação no 

trânsito”, que objetivou possibilitar aos alunos a vivência em práticas de letramento 

em língua portuguesa e matemática.  

O processo de desenvolvimento do projeto de letramento que nos propomos 

aplicar é apresentado, no presente capítulo, por meio dos relatos das aulas. O 

projeto foi organizado de forma interdisciplinar a partir de um problema discutido 

com a turma e teve como tema a educação no trânsito. A intervenção ocorreu no 

mês de maio de 2014 na turma do 3º ano matutino da Escola Estadual General 

Antônio V. Santos Rocha, na qual atuamos como professora. Contudo a observação 

reflexiva acerca das possíveis problemáticas contidas na turma ocorreu desde o 

início do ano letivo, em fevereiro de 2014, no decorrer das observações, efetuamos 



78 
 

a caracterização da turma por meio da atividade diagnóstica e de várias conversas 

informais com o objetivo de identificar a situação-problema inicial que geraria o 

projeto de letramento. 

Nossos instrumentos iniciais foram: nas conversas reflexivas - o bloco de 

anotações com o registro da participação dos alunos e a atividade diagnóstica, 

identificando os conteúdos adquiridos pelos estudantes. Durante a aplicação da 

proposta no mês de maio, utilizamos o gravador de áudio do celular, assim como a 

filmagem de algumas aulas por meio da câmera fotográfica. Após a aula os áudios 

eram ouvidos e registrados em forma de diário reflexivo, o que constituiu o presente 

capítulo. 

 

4.2 A escolha do tema e a construção das aulas 
 

Nos primeiros dias de aula, em fevereiro de 2014, observamos que a maior 

parte dos estudantes da turma do 3º ano se dirigia a escola por meio de transporte 

escolar particular, mas mesmo assim chegavam atrasados para o início das aulas, 

marcada para as 7h, horário em que, frequentemente, cerca de 2 alunos apenas 

estavam em sala. Esse fato nos chamou atenção e, a fim de saber os motivos que 

levavam ao atraso, fizemos alguns questionamentos a turma, o qual apresentamos a 

seguir:  

 

Professora: Gente, o que está acontecendo que vocês estão 

chegando tão atrasados? Vocês acabam perdendo a correção... 

Aluna: Professora, é o trânsito... 

Professora: E vocês “pegam” engarrafamento todos os dias? 

Aluna: Não, com a construção do estádio24 piorou. 

 

A fala da aluna retrata a justificativa atribuída pela maioria dos estudantes ao 

atraso. Além destas, outras como “acordei tarde”, “o transporte escolar demorou a 

me buscar”, “o ônibus demorou” também foram citadas. 

                                                           
24 A aluna se refere ao estádio de futebol que precisou ser reconstruído, bem como as vias em seu 
entorno, devido a cidade de Natal ser uma das sedes da Copa do Mundo/2014. O referido estádio é 
localizado em uma região central da cidade, causando impacto em boa parte do trânsito.   
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Como já mencionado anteriormente, os elementos que compõem um projeto 

de letramento (OLIVEIRA, 2010, p. 341) nos indica um ciclo de ações e concepções 

que caracterizam essa prática, uma delas é a ideia de que o projeto “nasce” a partir 

de um problema social.  Desta forma, consideramos a postura do professor para 

identificação do problema como um ponto chave, pois o mesmo deve atuar como 

“professor-reflexivo-pesquisador”, um intelectual crítico, isto é 

 

Um profissional que participa ativamente no esforço por desvelar o 
oculto, por desentranhar a origem histórica e social do que se 
apresenta a nós como “natural”, por conseguir captar e mostrar os 
processos pelos quais a prática de ensino atrapalha-se em 
pretensões, relações e experiências de duvidoso valor educativo. O 
intelectual crítico está preocupado pela captação e potenciação dos 
aspectos de sua prática profissional que conservam uma 
possibilidade de ação educativamente valiosa (GHEDIN, 2002, p. 
140). 
 

A postura como professor reflexivo, um intelectual crítico, é fundamental 

dentro do projeto de letramento, pois a reflexão não ocorre apenas por fatores que 

ocorrem dentro da sala de aula, mas inclui aspectos e acontecimentos 

extraescolares que reflete, seja de modo positivo ou negativo, fatores contextuais 

que podem e devem ser considerados pelo educador a fim de contribuir na 

aprendizagem dos seus alunos.  

Neste caso, a observação quanto ao atraso dos alunos e suas razões extra-

escolares fomentou a discussão com os discentes a respeito de suas causas e por 

conseguinte, gerou a construção do projeto de letramento em matemática. A 

mobilidade urbana ocasionou o aumento de engarrafamentos tanto em Natal como 

em outras capitais do Brasil devido as obras para a Copa do mundo, tais obras 

abrangeram as principais vias da cidade no entorno do Arena das Dunas, estádio 

que sediou os jogos da Copa em 2014 e que se situa numa região central da capital. 

A aluna, ao tentar explicar o motivo de seu atraso ao chegar à escola, justificou que 

essas obras tornaram o tráfego lento.  

A mobilidade que ocasionou o trânsito e, consequentemente, o atraso da 

maior parte dos alunos da turma foi identificado como um problema social. Esta 

situação real foi debatida com a turma a fim de evidenciar as principais causas e 

possíveis soluções para o problema do atraso dos estudantes. A partir dessa 

discussão refletimos, baseados nos estudos do letramento e planejamos o projeto a 
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ser descrito a seguir, com foco no desenvolvimento da leitura e escrita tanto no que 

concerne a língua materna quanto a linguagem matemática.  

No decorrer do projeto realizamos várias ações, tais como: produção de 

poemas sobre o trânsito, invasão poética para recital de poemas em outras turmas e 

ambientes da escola; palestra de educação no trânsito, proferida por funcionários do 

Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte - DETRAN/RN; 

discussão sobre as mudanças na paisagem da cidade, criação de cartilhas 

educativas e outras. Todas essas ações foram pensadas em conjunto com os alunos 

com o objetivo dos mesmos colaborarem naquilo que, para eles, pode contribuir no 

processo temporário de mobilidade urbana: a educação e orientação de trânsito aos 

amigos e familiares. Pois, aos serem questionados sobre a forma que os mesmos 

poderiam colaborar com essa questão levantou-se a discussão sobre Educação no 

trânsito.  

A participação dos discentes no que concerne as várias possibilidades para 

colaborar na resolução de uma problemática caracteriza-se como a abordagem 

colaborativa do projeto de letramento (OLIVEIRA, 2010, p. 341).  É exatamente o 

que ocorreu em nossa turma, os alunos reconheceram que mesmo sendo crianças, 

dentro de suas realidades poderiam colaborar para a problemática da mobilidade 

urbana e suas consequências, como o trânsito, e de que forma isso seria feito? 

Através da educação e instrução. 

As aulas do projeto do 3º ano foram organizadas por meio de sequências 

didáticas, que eram planejadas semanalmente levando em consideração os 

conteúdos interdisciplinares que se relacionavam com o tema. Nas sequências 

didáticas, apresentávamos o objetivo25 da aula de cada área de conhecimento e os 

procedimentos metodológicos explicitavam de que modo os objetivos seriam 

desenvolvidos. Nesse planejamento, registrávamos as problematizações iniciais, 

pois as aulas eram conduzidas a partir de questionamentos, possibilitando que os 

alunos participassem se posicionassem e discutissem sobre o tema. A organização 

semanal das sequências era temporária, pois no decorrer da semana, a partir dos 

acontecimentos das aulas, elas eram modificadas e/ou melhoradas a fim de 

proporcionar uma aprendizagem com sentido aos alunos e que os mesmos se 

                                                           
25 Os objetivos de cada sequência didática foram estabelecidos de acordo com o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e retirados do documento “Elementos conceituais e metodológicos para 
definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo básico de alfabetização (1º, 2º e 
3º anos) do ensino fundamental” (BRASIL, 2012a).   
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tornassem participantes ativos das aulas. Ou seja, tínhamos algo planejado e 

organizado para as aulas, os acontecimentos não ocorriam aleatoriamente, mas 

apenas aquilo que decorria de estímulos vindos dos estudantes é que, geralmente, 

eram pensados para aulas seguintes. A figura 126 (OLIVEIRA, 2010, p. 341) 

apresentada anteriormente nesta dissertação demonstra os aspectos relacionados 

ao projeto de letramento, inclusive ressalta essa flexibilidade no planejamento ao 

tratar o currículo como dinâmico. A partir da análise da figura, relacionamos a teoria 

do projeto de letramento com as especificidades do nosso projeto, desenvolvido na 

turma do terceiro ano e construímos a figura abaixo. Vejamos 

 

Figura 9 - Projeto de letramento na turma do 3º ano da Escola Estadual Santos Rocha 

 

Fonte: Nossa autoria, baseado na figura 1 (OLIVEIRA, 2010, p.341) 

                                                           
26 Página 55. 
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Cada aspecto apresentado na figura acima foi por nós analisado, refletido e 

considerado de modo que procuramos inclui-los como pontos-chave em nosso 

planejamento, no momento da aula e também em nossa reflexão e registro pós-aula. 

A transposição teórica para nosso cotidiano escolar se deu de modo processual, 

pois cada acontecimento era avaliado dentro da perspectiva do letramento de forma 

que ia se enquadrando dentro de algum aspecto privilegiado por essa teoria. 

 

4.3 Ação e reflexão - Diário reflexivo da professora-pesquisadora – Projeto de 
letramento matemático “Educação no trânsito” 

 
 

O diário é um instrumento apropriado para uma formação continuada 
do professor, especialmente para o desenvolvimento do profissional 
reflexivo, pois permite a tomada de consciência das próprias 
aprendizagens, das conquistas obtidas e das dificuldades 
encontradas, levando a mudanças conscientes no trabalho docente 
(ANDRÉ; PONTIN, 2010, p. 29). 
 

 

Este item trata da apresentação do registro do diário reflexivo do projeto 

Educação no trânsito, desenvolvido em nossa turma do terceiro ano do ensino 

fundamental. Os registros apresentam um resumo das aulas e atividades realizadas 

no projeto.  

A escrita do diário permitiu que a reflexão fosse uma ação constante no 

decorrer do projeto. Reflexão sobre nossa própria prática, com o registro dos 

acontecimentos planejados e dos inesperados, bem como de todos os fatores que 

interferiram nas aulas de modo positivo ou não. A releitura do diário possibilitou 

reconhecer os caminhos percorridos em cada aula, e justificar o porquê nosso 

procedimento em sala foi realizado de uma forma e não de outra, considerando a 

perspectiva do letramento na tomada das decisões.   

Foram 19 aulas realizadas no mês de maio de 201427, totalizando 4 

semanas. Cada aula corresponde ao período de 7h as 11h30. O primeiro registro foi 

organizado por semana, porém, na segunda semana, optamos por registrar o 

                                                           
27 É importante frisarmos que no mês de maio os alunos do 2o ano ficaram sem professor, pois por 

conter apenas 14 alunos e essa quantidade ser considerada inferior ao esperado, a professora da 
referida turma foi transferida para outra escola e a turma do 2º ano ingressou no 3º ano. Porém, 
apesar de integrá-los nas atividades, o foco dos nossos relatos, sequência didática e análise eram 
apenas os alunos do 3o ano. 
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resumo das aulas diariamente, pois essa escrita diária possibilitaria uma maior 

riqueza de detalhes.  

Os registros compreendem a sequência didática28 planejada para cada aula, 

o resumo dos comentários e dos acontecimentos de cada aula, bem como a análise 

dos mesmos, com destaque às atividades realizadas, aprendizado mais significativo 

e dificuldades encontradas.  

Os relatos consideram a caracterização do letramento na área da 

matemática. A partir de nosso estudo teórico, foi possível especificar o letramento 

matemático sob dois principais aspectos: o teórico-metodológico e os participantes. 

O aspecto teórico-metodológico inclui o perfil do planejamento, conteúdo, 

metodologia e avaliação. Quanto aos participantes, caracterizamos o perfil dos 

alunos, professores e comunidade escolar. Conhecer e ter clareza desses aspectos 

é essencial para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico na perspectiva do 

letramento e essas características estão presentes nos relatos das aulas, que serão 

mostrados a seguir. A fim de sistematizar tais informações, construímos o quadro 

abaixo. 

 

Quadro 9 – Caracterização do letramento matemático no aspecto teórico-metodológico 

Planejamento Conteúdo Metodologia Avaliação 

Dinâmico. 

 

Baseado na relação 

com a temática social. 

Diversificada. Contínua. 

Problematizador. Não-linear: não segue 

pré-requisitos fixos. 

Dinâmica. Qualitativa. 

Considera o aspecto 

social. 

 

Interlocução 

com  outras áreas de 

conhecimento. 

Dialógica Diferentes 

instrumentos 

avaliativos. 

Participativo   Dialógica 

 

 

Conforme o quadro 9 construído a partir de nossos estudos e reflexões, o 

planejamento é dinâmico, pois se modifica de acordo com o andamento das aulas. 

Um elemento chave para essa flexibilidade é a consideração da postura agentiva do 

aluno, ou seja, o planejamento se altera com as sugestões dos docentes nas 

                                                           
28 Como já explicado, a sequência didática consiste no detalhamento diário das aulas, é o 
planejamento.  
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atividades, ou na percepção de alguma dificuldade, tem-se a liberdade de alterar o 

plano para que as metas sejam cumpridas de modo efetivo, dando oportunidade ao 

aluno de agir, opinar, discordar, considerando-o como participante do processo de 

ensino-aprendizagem. A natureza do planejamento participativo na perspectiva do 

letramento matemático é a problematização, pois o plano promove a reflexão e o 

pensamento crítico por meio de discussões e debates levantados a partir de 

temáticas sociais em que a matemática esteja inserida. O planejamento é feito tendo 

como ponto de partida não um conteúdo, mas uma situação-problema, em que cada 

parte do planejado insere-se no processo de resolução. 

Com relação aos conteúdos, eles se dão de acordo com os modos de agir 

para a resolução do problema, no nosso caso, quanto à mobilidade urbana e o 

trânsito em nossa cidade, precisávamos estudar formas geométricas, medidas de 

tempo, dentre outros conteúdos necessários para o entendimento e colaboração da 

resolução do problema pela Educação no trânsito. Dessa forma, a seleção dos 

conteúdos não segue um pré-requisito fixo de acordo com a progressão 

estabelecida pelo currículo ou livro didático, por exemplo, mas são combinados de 

modo a se relacionarem com a temática, priorizando não apenas conceitos, mas 

também práticas e atitudes. Os conteúdos ainda se relacionam com outras áreas de 

conhecimento, pois como partimos de práticas sociais, os conteúdos se caracterizam 

por uma amplitude no sentido de não se restringirem nem ao âmbito escolar e nem a 

uma disciplina específica.  

A metodologia caracteriza-se pela diversidade, pois considera diferentes 

métodos de abordagem do conteúdo a fim de proporcionar aos estudantes variadas 

possibilidades de visualização do que foi trabalhado. É um conjunto de propostas 

diferenciadas como o uso de jogos e as atividades em grupo. Nesse processo, há a 

inclusão de atividades literárias em conjunto com a matemática, num continuum 

onde língua materna e matemática se complementam através dos gêneros textuais.  

Com relação à avaliação, ela é realizada continuamente por meio de 

diversos instrumentos. A participação oral dos alunos por meio de perguntas, 

sugestões, discussões é considerada uma ferramenta avaliativa, tanto quanto os 

registros escritos. Na avaliação, as especificidades de cada um são analisadas, os 

aspectos qualitativos são priorizados e os avanços e dificuldades observados a fim 

de ajudar os alunos a avançarem na aprendizagem.  
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Os aspectos teórico-metodológicos são caracterizados conforme o quadro 9 

por possuírem total relação com a postura dos sujeitos envolvidos, que são 

professor, aluno e comunidade escolar. 

 

Quadro 10 – Caraterização do letramento matemático – sujeitos envolvidos 

Professor Aluno Comunidade escolar 

Não é o único detentor do 

conhecimento. 

Ativo na construção do 

conhecimento. 

Apoio pedagógico. 

É reflexivo. Colaborador / cooperativo. Agente de letramento. 

Colaborador / cooperativo. Agente de letramento.  

Conhece o conteúdo, sua 

relação com outras áreas de 

conhecimento e abordagens 

didático-metodológicas 

diferenciadas. 

Alterna o papel com o 

professor. 

 

Agente de letramento.   

 

 

 Quanto aos participantes, a postura do professor é de ouvir o aluno, 

questionar, promover discussões, mobilizar recursos. É um profissional reflexivo, que 

melhora sua prática com o fim de ajudar os alunos, para isso, necessita de tempo, 

dedicação e disposição.  

É colaborativo e cooperador, segundo Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 115) 

“Na cooperação, alguns ajudam os outros, executando tarefas cujas finalidades não 

resultam de negociação conjunta do grupo [...], na colaboração, todos trabalham 

conjuntamente [...] visando atingir objetivos negociados coletivamente pelo grupo”. 

Ou seja, o professor tanto colabora no sentido de ajudar em atividades escolares já 

estabelecidas, sendo um gerenciador mais experiente, orientando as crianças numa 

tarefa previamente planejada por ele. Como também, o educador colabora no 

sentido de auxiliar os alunos em decisões não estabelecidas previamente, sendo 

sugeridas e debatidas pelo grupo. Ainda segundo o quadro 10, cabe ao professor, 

possuir conhecimentos didáticos e teórico-metodológicos diversificados, 

relacionando o saber com outras áreas de conhecimento.  O aluno é considerado 

participante ativo do processo, com uma postura agentiva, intervencionista.  Assim 

como o professor, o estudante coopera e colabora em atividades sugeridas de modo 
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coletivo ou não. Por possuir conhecimentos e saberes, o aluno também ensina, 

então, professor e aluno alternam papeis no projeto de letramento. 

E da comunidade escolar, ou seja, pais, alunos, professores, direção, 

coordenação e circunvizinhança são agentes de letramento, parceiros no processo 

de letramento29. De modo que apoiam o desenvolvimento do projeto como apoio 

pedagógico, seja pela disponibilidade em auxiliar com materiais didáticos,  é o caso 

da direção e coordenação, como pelo apoio pedagógico no que diz respeito a 

aprendizagem, é o caso dos pais, que precisam se comprometer a oferecer tal 

suporte. O termo agencia pressupõe justamente a ação dos mesmos, que devem 

praticar ações que promovam o ensino e a aprendizagem. 

Aos registros abaixo foram acrescentados elementos provenientes dos 

estudos teóricos, para auxiliar a análise dos dados. Sendo assim, a escrita do diário 

reflexivo atenta para os elementos citados nos quadros 9 e 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Em nosso projeto o envolvimento dos pais ainda se deu de modo tímido. Pois sentimos dificuldade 

em envolvê-los.  
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1ª semana - AULA 1 A 5 -  
 
 

Baseada nos estudos do letramento, após ter identificado o problema sobre o 
trânsito na cidade de Natal, planejei iniciar o projeto no mês de maio, um dos fatores que me 
levaram a essa escolha foi a campanha Maio Amarelo30, que segue o modelo do Outubro 
Rosa e visa realizar ações de prevenção a acidentes de trânsito. Seria então, uma forma de 
inserir os alunos a colaborarem nessa mobilização nacional.   

Ao término de abril, eu  tinha 22 alunos devidamente matriculados, porém apenas 18 
frequentavam a instituição, todos os pais já sabiam que eu iria desenvolver esse projeto e 
demonstraram bastante empolgação. Quando estava tudo encaminhado para o início dele, 
para minha surpresa, surge um acontecimento inesperado, a  qual exigiu de mim coragem e 
sabedoria para lidar com a situação: a  turma do 2º ano, por conter apenas 14 alunos, foi 
fechada e a professora devolvida à Secretaria de Educação. Conforme relatado pela diretora 
da escola, não se pode manter uma turma com tão poucos alunos. Para que os alunos não 
fossem transferidos para outra instituição, as turmas do 2º e 3º ano seriam uma só, até que 
mais estudantes se matriculassem e formasse uma nova turma de 2º ano, eu estaria então 
com 32 alunos. O sentimento de angústia me tomou, pois como seria estar em uma turma tão 
heterogênea, cognitivamente, psicologicamente, no aspecto comportamental e com relação a 
idade também, pois agora a sala possuia alunos desde os 7 anos até 12 anos de idade.  

O desafio estava posto ali na minha frente, e teria que enfrentá-lo!  
A primeira semana foi utilizada para sondagem, com atividades sobre a vida dos 

alunos, onde eles moravam, qual o meio de transporte que os mesmos utilizavam para ir a 
escola, quanto tempo demoravam nesse deslocamento e ainda atividades questionando sobre 
a sugestão dos pais para a melhoria do trânsito em nossa cidade, outro conteúdo abordado 
nesta semana foi a estrutura do gênero poema, os versos, estrofes e rimas. O registro dos 
primeiros dias do projeto foi feito neste diário de campo de modo semanal e não especificado 
dia por dia. É importante frisarmos que o início foi marcado por uma série de dificuldades, 
além da junção das turmas, senti dificuldade no planejamento das aulas, principalmente no 
que diz respeito a não propor atividades isoladas, mas tornar toda a minha prática voltada 
para o projeto, e ainda desenvolvê-las  de forma interdisciplinar. 

A primeira semana foi marcada por debates sobre o trânsito, alguns 
questionamentos suscitaram o debate, como: 

 
Professora: O que vocês perceberam de diferente, no caminho de casa para a 

escola, do ano passado até este ano? 
Aluno: A gente demora mais para chegar na escola este ano. 
Professora: Por quê? 
Aluno: Por causa do trânsito, professora... 
Professora: E o que é o trânsito? 

               Aluno: O trânsito é quando a gente fica preso no engarrafamento. 
 

 
A fala do aluno demonstra que o mesmo restringe o trânsito ao engarrafamento. 

Nesse sentido, utilizamos a primeira semana do projeto para esclarecer o que é o trânsito, 
quem o compõe, quais são as regras de trânsito e procurar discutir com os mesmos sobre 
como cada um pode colaborar na campanha Maio amarelo. As aulas foram realizadas com 
data show, e a partir de imagens a discussão era suscitada. 

Também utilizei este tempo para conhecer o meio de transporte utilizado pelos 
alunos para chegar à escola. Ainda refletimos sobre a função do números (medir, contar, 
codificar e ordenar) presentes no trânsito. 

Esta primeira semana permitiu saber as experiências pessoais dos alunos e decidir 
com eles de que forma podíamos intervir para a melhoria no trânsito. Uma das formas 
pensadas pelos mesmos é a educação e orientação aos amigos e familiares. Para o registro 
de nossas reflexões escrevemos um poema coletivo, registrava no quadro aquilo que os 

                                                           
30 Para maiores informações sobre a campanha: www.maioamarelo.com 
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alunos iam relatando, mas nem todos participaram da construção do mesmo. Estimulei os 
estudantes informando aos mesmos que recitaríamos o poema nas outras turmas da escola. 
Outra dificuldade sentida nesta primeira semana foi planejar a produção textual de modo 
significativo para o aluno, visando o aspecto situacional do gênero conforme sugerido por 
Oliveira (2010), pois a vertente textual, como foco na estrutura do poema ainda foi 
predominante. 

Os participantes ocultos, registrados por nós no quadro 831 desta dissertação, como 
por exemplo, os alunos de outras turmas, interagiram conosco de modo indireto, pois a escrita 
do poema foi pensada tendo como um dos objetivos o recital dos alunos do 3º ano nestas 
outras classes da Escola Santos Rocha. 

 
Poema coletivo construído pelos alunos 

 

 
O TRÂNSITO 
 
ESTE POEMA 
FALA DE UM PROBLEMA: 
O TRÂNSITO NA CIDADE DE NATAL, 
QUE ESTÁ UM CAOS. 
 
PEDESTRE, CICLISTA, 
MOTORISTA E MOTOCICLISTA 
OBEDEÇAM AS PLACAS E OS SINAIS 
PARA QUE NÃO ACONTEÇAM ACIDENTES 
E PARA QUE TUDO FIQUE EM PAZ. 
 
NÓS, DA ESCOLA SANTOS ROCHA, 
VIEMOS PARA APRENDER 
SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 
E ORIENTAR A TODOS PRA VALER! 

 

Fonte: Pesquisa (maio/2014) 

 

 
 
 

Aula 6  
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
Conteúdo: As paisagens e suas transformações na cidade/mudanças na paisagem; 
Objetivos: Identificar os fatos históricos ou as práticas sociais que dão significado aos 
patrimônios culturais identificados na localidade; Identificar as razões e os processos pelos 
quais os grupos locais e a sociedade transformam a natureza ao longo do tempo, observando 
as técnicas e as formas de apropriação da natureza e seus recursos. 
 
MATEMÁTICA 
Conteúdo: Medida de tempo. 
Objetivos: Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano – e 
utilizar calendários; relacionar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, 
ano; 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS 
1º momento 
Iniciar a aula revisando sobre os conceitos de paisagem natural e modificada (conteúdo já 
estudado no 1º bimestre) 
Perguntas-chave: 

                                                           
31 Página 69.  
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O que é um ambiente? O que é um ambiente natural? O que é um ambiente modificado? 
 

2º momento 
Slides sobre as mudanças na paisagem da cidade de Natal, do Estádio Machadão ao Arena 
das Dunas 
Perguntas-chave: 
Por que houve a necessidade dessa mudança? Qual o fato que impulsionou a construção do 
estádio e as obras em seu entorno? Em quanto tempo isso aconteceu? Essa construção 
afetou o trânsito em nossa cidade? De que forma você percebeu isso? 
Mostrar dados sobre a construção do Arena das Dunas; 
Verificar com os alunos em quantos meses ocorreu esse processo de mudança na paisagem 
da Cidade. 

 
Intervalo 

 
3º momento 
Livro de Geografia (ROSA, 2011, p. 144-151) - A paisagem das cidades e suas 
transformações. A leitura será realizada de forma compartilhada – ora o professor lê, ora o 
aluno. A discussão será feita a partir da análise das imagens do livro, das informações trazidas 
no livro, relacionando as modificações locais ocorridas devido à cidade de Natal ser uma das 
sedes da Copa do Mundo 2014. 
 
4º momento 
Sistematização no caderno sobre medidas de tempo os meses do ano. 
 
5º momento  
Explicação da tarefa de casa. Livro de geografia (ROSA, 2011, p. 145).   
 
6º momento 
Agenda 
 

RELATO DA AULA 6 
 

 
Na primeira semana do projeto, busquei conhecer um pouco mais os alunos, 

contudo, em meu processo de reflexão, percebi que as aulas estavam “soltas” e que era 
preciso sistematizá-las de modo a dar mais significado, estabelecendo um sentimento de 
continuidade. A forma de se fazer isso seria estabelecendo objetivos no planejamento diário e 
não semanal. Salientamos que os objetivos do 3º ano (bimestral, anual, diário) também 
chamados de direitos de aprendizagem, são retirados do material orientador do PNAIC. Outro 
ponto a melhorar, seria o fato de que as atividades feitas na primeira semana foram realizadas 
de forma isolada, ou seja, em algum momento da aula, eu fazia uma atividade referente ao 
projeto e depois retomava minha aula “normalmente”. 

 Após refletir de forma geral sobre a primeira semana, procurei melhorar o 
planejamento, importando os objetivos do plano bimestral para o plano diário e tentando 
envolver todas as disciplinas. Que segue o modelo de sequência didática, onde uma aula é a 
continuidade da outra. 

Essa forma de organizar o planejamento permitiu uma maior segurança sobre o que 
seria realizado em sala, tendo sempre em mente quais as metas que deveriam ser 
alcançadas. O projeto no todo era como uma construção diária, que ia sendo edificado aos 
poucos. 

O objetivo em história e geografia era refletir sobre a paisagem e suas 
transformações, o estudo se focou em nossa cidade e foi preciso reconhecer de que forma a 
construção estádio Arena das Dunas afetou o trânsito em Natal, desta forma, levei imagens no 
data show do antigo estádio Machadão e Machadinho e com questionamentos suscitei a 
reflexão e a participação dos alunos: Por que houve a necessidade dessa mudança? Qual o 
fato que impulsionou a construção do estádio e as obras em seu entorno? Em quanto tempo 
isso aconteceu? Essa construção afetou o trânsito em nossa cidade? De que forma você 
percebeu isso? A partir dessas perguntas refletimos sobre a paisagem e suas modificações, 
demonstrando que as mudanças no ambiente ocorrem de acordo com a necessidade humana. 
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Neste caso, as obras de mobilidade se deram devido aos jogos da Copa do mundo/2014 que 
seriam sediados em Natal.  

Fizemos a leitura coletiva de um texto do livro de geografia que tratava sobre as 
mudanças na paisagem da cidade, a leitura foi realizada com várias pausas, a fim de 
relacionarmos o conteúdo do texto ao que havíamos discutido sobre as mudanças na nossa 
cidade. 

Nesta aula também focamos no conteúdo de medida de tempo, pois questionei os 
alunos sobre o tempo gasto nas obras de mobilidade urbana no entorno do estádio, percebi 
que os mesmo sentiram dificuldade de fazer a contagem, pois muitos não sabiam quantos 
meses possuía um ano e quantos dias cada mês possui, a partir desta observação, refleti 
sobre a necessidade de inserir este conteúdo nas próximas aulas de forma mais intensa. Essa 
flexibilidade no planejamento constitui uma característica do projeto de letramento, conforme 
demonstra a figura 132 quanto cita a flexibilidade no currículo. 

A dificuldade dos alunos em medir o tempo através do calendário ocasionou a 
mudança no que havia sido planejado na sequência didática, pois não realizei a 
sistematização sobre medidas de tempo que foi proposta. Ao invés de apenas sistematizar, 
tive que iniciar os estudos sobre o calendário de forma mais detalhada. Então, o modo como 
os objetivos previstos na matemática iriam ser desenvolvidos, foi revisto. 

A tarefa de casa no livro de geografia (ROSA, 2011, p. 145) se relacionou ao 
conteúdo mudanças na paisagem, tema que debatemos no decorrer de toda a aula.  

Retomando o quadro 833apresentado por nós nesta dissertação, dentro dos eventos 
e práticas de letramento da aula, concluímos que a interação com os participantes (alunos e 
professora) dentro do ambiente da sala do 3º ano ocorreu de forma harmoniosa e 
colaborativa. Como artefatos, utilizamos o livro didático, o multimídia (data show) além dos 
materiais de uso individual dos alunos, como lápis, caderno, borracha. Quanto às atividades, 
os alunos leram o texto no livro de geografia (ROSA, 2011). Com relação aos recursos não 
materiais, houve problematizações, discussões e reflexões no decorrer da aula e devido às 
mudanças no planejamento, ocorreu dinamicidade na rotina.  

 
 
 

AULA 7 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
Conteúdo: As paisagens e suas transformações na cidade/mudanças na paisagem; 
Objetivos: Identificar os fatos históricos ou as práticas sociais que dão significado aos 
patrimônios culturais identificados na localidade; Identificar as razões e os processos pelos 
quais os grupos locais e a sociedade transformam a natureza ao longo do tempo, observando 
as técnicas e as formas de apropriação da natureza e seus recursos. 
 
MATEMÁTICA 
Conteúdo: Medida de tempo e Contagem. 
Objetivos: Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano – e 
utilizar calendários; Relacionar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, 
ano; Utilizar diferentes estratégias para quantificar e comunicar quantidades de elementos de 
uma coleção, nas brincadeiras e em situações nas quais as crianças reconheçam sua 
necessidade: contagem oral, pareamento, estimativa e correspondência de agrupamentos; 
comunicar quantidades, utilizando a linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não 
convencionais. 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS  
1º momento  
Correção da tarefa de casa – Livro de geografia (ROSA, 2011, p. 145). Retomar o que 
estudamos sobre as mudanças na paisagem das cidades. 

 
2º momento 
Entregar um calendário para cada aluno – perguntas-chave: Quantos dias faltam para iniciar a 
Copa? Quantos meses tem o ano? Quais são os meses? Quantos dias pode ter um mês? 
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Quantos dias tem um ano? Quais os dias da semana? Quantos dias tem uma semana? 
Quantas semanas tem um mês?  

 
3º momento 
Colar calendário do mês de maio na parede. Todos os dias um aluno marcará o dia do mês e 
o clima daquele dia. Ao final do mês contaremos quantos dias ensolarados, chuvosos etc. 
 
4º momento 
Intervalo 

 
5º momento 
Livro de matemática (SOSSO, 2011)  
Páginas 80, 81 e 91 – medidas de tempo. 
 
6º momento 
Jogo da memória – diferentes representações numéricas (números que se relacionam com a 
medida de tempo). Ganha o jogo quem encontrar a maior quantidade de trinas 
correspondentes.  
Ex: O dia tem 24 horas  

     - Representação numérica por material dourado 
 

2d4u – Representação numérica por decomposição 
Vinte e quatro – Representação numérica através da escrita por extenso 
 

 
7º momento 
Registro do jogo – Atividade - completar as frases com os números do jogo. 
 
8º momento 
Explicação da tarefa de casa. 
Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 90)  
 – medidas de tempo. 
 
9º momento 

Agenda 

RELATO DA AULA 7 
 

 
Após o registro da rotina no quadro, iniciei a aula realizando a correção da tarefa de 

casa, retomei o estudo sobre as mudanças na paisagem, assunto tratado na aula anterior e na 
tarefa de casa do livro. Apenas dois alunos fizeram a atividade, os outros alegaram ter 
esquecido de responder a tarefa solicitada. Isso demonstra a omissão de alguns pais com 
relação ao acompanhamento escolar diário dos seus filhos, o simples fato de conferir a 
agenda, que consta diariamente qual atividade a ser realizada em casa, é esquecido pela 
maioria. No ciclo de alfabetização é importante que os pais auxiliem os alunos no 
desenvolvimento da leitura e escrita, criando uma rotina de estudo, dando-lhes suporte nas 
tarefas de casa, estimulando-os a ler diversos textos, em diferentes ambientes. 

Após a correção da tarefa de casa, iniciamos a discussão sobre as medidas de 
tempo a partir das perguntas-chave propostas na sequência didática, pedi que os mesmos 
falassem os meses do ano, a maioria confessou não saber a ordem dos meses e os que se 
arriscaram em falar, omitiram algum mês. Mostrei o calendário do mês de maio e marquei o 
dia de hoje, expliquei como o calendário é organizado e de que forma posso encontrar os dias, 
enfatizando que os números do calendário tem a função de medir o tempo. 

 Entreguei o calendário do ano 2014 para ser colado no caderno, pedi para os 
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estudantes circularem ou pintarem os meses do ano, em seguida, desafiei-os a procurarem o 
dia  no calendário, aqueles que conseguiam ler, encontraram com facilidade, porém, os que 
ainda não conseguem fazer a leitura dos meses, solicitaram a ajuda da professora, que 
circulou na sala realizando as mediações. 

Perguntas-chave: Quantos meses tem o ano? Os alunos responderam prontamente 
que eram 12 meses. Quais são os meses? A maioria não sabia a ordem dos meses. Expliquei 
que cada mês pode ser representado por um número, seguindo a ordem até chegar o mês 
doze. Quantos dias pode ter um mês? A pergunta gerou discussão, uma criança respondeu 
40, outra 12, e pedi para conferirem no calendário mês por mês a quantidade de dias de cada 
um. Quantos dias tem um ano? Nenhum aluno soube responder ao questionamento, expliquei 
sobre o ano bissexto e que assim o ano pode ter 365 ou 366 dias. Quais os dias da semana? 
Quantos dias tem uma semana? Os alunos não sentiram dificuldade em responder esses dois 
questionamentos. Responderam prontamente. Qual o primeiro dia da semana? A maioria 
respondeu segunda-feira. Então, perguntei sobre o sentido da palavra segunda, que vem do 
número ordinal segundo, concluímos que a segunda-feira é o segundo dia da semana. 
Quantas semanas tem um mês? Pedi para os alunos conferirem no calendário quantas 
semanas completas há em um mês. Apenas um aluno do terceiro ano respondeu que eram 4 
semanas. 

Outro desafio foi lançado: marcar no calendário o dia do aniversário, para minha 
surpresa, vários alunos não sabiam o dia do aniversário.  

Em seguida, pedi para os mesmos contarem quantos dias faltavam para a abertura 
da copa, apenas um aluno acertou, esse fato demonstra que os estudantes possuem 
dificuldade no manuseio do calendário. Como os mesmos não conseguiram realizar a 
contagem com autonomia, de forma coletiva marquei quanto dias faltavam para a copa iniciar, 
contando junto com os alunos, dia após dia, no caso, 23 dias para o início da Copa. Um 
respondeu 40, outro 22, outro 37. 

Após o recreio, utilizamos o livro didático de matemática (SOSSO, 2011), no capítulo 
que trata sobre as medidas de tempo.  Esse momento foi de difícil mobilização, pois tive que 
dividir o quadro em duas partes, uma para explicar e responder coletivamente e registrar no 
quadro as respostas do livro do 2º ano sobre as medidas de tempo. A outra parte do quadro 
foi utilizada, a partir da fala dos alunos, para o registro das respostas do 3º ano. Enquanto 
explicava a atividade a uma turma, a outra ficava dispersa e vice-versa, percebi que não foi 
um momento produtivo, porém eu me questionava o tempo todo sobre que tipo de 
metodologia utilizar a fim de desenvolver um trabalho produtivo e significativo para ambas as 
turmas. Por isso, fizemos apenas a página 80 do livro do 3º ano.  

Os fatores comportamentais interferiram no bom andamento da aula, pois os alunos 
estavam bastante agitados. A turma do quinto ano realizou uma atividade no pátio – próximo a 
nossa sala, o que causou extrema dispersão, pois pediam para sair o tempo todo com a 
intenção de verificar qual atividade o 5º ano fazia, olhavam nos pilares da sala, abriam a porta 
curiosos com o movimento externo à sala. É certo que num ambiente com crianças 
acontecerão conversas e alguns ficarão dispersos em algum momento, contudo, nesta aula, 
percebi que a dispersão foi algo geral a ponto de prejudicar o desenvolvimento da atividade 
proposta. 

 Ao conseguir acalmar os estudantes, eles se organizaram em dupla, cada dupla 
deveria ser composta por um aluno do segundo e outro do terceiro ano para a realização do 
jogo da memória da representação numérica, o objetivo do jogo era que a dupla encontrasse a 
trina composta pela representação do número de três formas: material dourado, escrita por 
extenso e decomposição. Porém, devido a essa agitação inesperada, verificamos que os 
alunos não iriam render o suficiente. O fato ocorrido nos fez refletir que atividades lúdicas com 
jogos, ou em grupo devem ser feitos no primeiro momento da aula, pois, após o recreio os 
estudantes demonstram maior agitação. Nesse caso, fiz uma revisão coletiva sobre as 
representações numéricas com o material dourado, por extenso e decomposição e decidi fazer 
o jogo na próxima aula. Retomando o quadro 834, que trata sobre os participantes visíveis, no 
caso, alunos e professor, os estudantes tiveram dificuldade em interagir de modo harmonioso 
com outros alunos, assim como em relação a professora, devido às questões de 
comportamento e dispersão já citadas. O artefato - livro didático - colaborou na sistematização 
da aprendizagem, pois a atividade proposta para casa no livro de matemática (SOSSO, 2011, 
p. 90) objetivou reforçar o conteúdo estudado em sala. 
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De forma geral, nesta aula houve relação do conteúdo trabalhado, medida de tempo, 
com a problemática da mobilidade urbana – tema do projeto de letramento – o fomento acerca 
dessa questão se deu através de questionamentos sobre o tempo de construção das obras, 
possibilitando aos alunos refletirem que os transtornos no trânsito naquela região eram 
transitórios. Trabalhamos na perspectiva de que o ciclo se deu de algo cotidiano para o 
conteúdo e não do conteúdo para a prática social cotidiana. Os estudantes sentiram 
dificuldade em responder alguns questionamentos acerca do calendário. Registrei na agenda 
para que os pais ajudassem os alunos na identificação do tempo a partir do calendário, pois é 
importante que a família participe e colabore no processo de aprendizagem de seus filhos. 

 

 
 

AULA 8 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 

MATEMÁTICA 
Conteúdo: Medida de tempo; Contagem. 
Objetivos: Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano – e 
utilizar calendários; Relacionar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, 
ano; Utilizar diferentes estratégias para quantificar e comunicar quantidades de elementos de 
uma coleção, nas brincadeiras e em situações nas quais as crianças reconheçam sua 
necessidade: contagem oral, pareamento, estimativa e correspondência de agrupamentos; 
comunicar quantidades, utilizando a linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não 
convencionais. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Conteúdo: Poema (versos, estrofes e rimas); 
Objetivos: Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, atendendo a diferentes 
finalidades; Identificar semelhanças sonoras em sílabas e rimas. 
 
ETAPAS METODOLÓGICAS 

 
1º momento 
Correção individual da tarefa de casa – Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 90). 

 
2º momento 
Jogo da memória – diferentes representações numéricas (números que se relacionam com a 
medida de tempo). Ganha o jogo quem encontrar a maior quantidade de trinas 
correspondentes.  
Ex: O dia tem 24 horas  

     - Representação numérica por material dourado 
 

2d4u – Representação numérica por decomposição 
Vinte e quatro – Representação numérica através da escrita por extenso 
 
3º momento 
Registro do jogo – sistematização sobre medida de tempo - completar as frases sobre medida 
de tempo com os números do jogo. 
 
4º momento 
Recreio 

 
5º momento 
Leitura compartilhada do livro Educação para o trânsito (NISKIER, 2009) 
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6º momento 
Propor um sarau poético - Cada aluno construirá individualmente uma estrofe com quatro 
versos sobre o trânsito: pedestre. 

 
7º momento 
Explicação da tarefa de casa. Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 81).  

 
8º momento 
Agenda 
 
 

RELATO DA AULA 8 
 
Iniciamos a aula conversando com os alunos sobre o comportamento deles no dia 

anterior, pois estavam bastante agitados naquele dia. Retomei algumas regras que já 
tínhamos combinado anteriormente e conversamos sobre a importância de cumpri-los, como 
por exemplo, estar atento aos momentos de explicação. 

Em seguida realizei a correção individual da tarefa de casa sobre medidas de tempo, 
poucos alunos a fizeram. 

Comentei sobre a atividade que ficou pendente do dia anterior, o jogo da memória da 
representação numérica, dei vários exemplos no quadro e separei os alunos em dupla, porém, 
foi preciso passar de mesa em mesa para reexplicar as regras do jogo, pois os mesmos 
estavam acostumados a jogar retirando apenas 2 peças correspondentes e sentiram 
dificuldade para adaptarem-se a retirar 3 peças do jogo da memória. A fim de auxiliá-los no 
decorrer do jogo, fui andando pela sala, indo de grupo em grupo, esclarecendo as dúvidas, 
jogando com eles, sendo participante, agente do processo de aprendizagem em consonância 
com os alunos. Essa atenção ao processo de construção de conhecimento foi dada de modo a 
respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um. 

Como os mesmos não conseguiram realizar a atividade, refleti sobre a necessidade 
de retomar a tarefa após o recreio, mesmo tendo planejado a atividade em grupo nos 
primeiros momentos da manhã, não poderia seguir adiante conforme o planejamento, pois os 
alunos não conseguiram jogar, então, após o recreio, juntei os alunos em grupos de 5 ao invés 
de duplas para jogarem novamente. Isto ocorreu por eles terem sentido dificuldade em dois 
aspectos: na trina de marcação de pontos a qual não estavam habituados e na associação 
das representações numéricas (escrita por extenso, material dourado e decomposição), 
conforme demonstra a figura abaixo. 

           

 

Figura 10 - Trina do jogo da memória 

 
         Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 
Os alunos demonstraram insegurança quanto a essa correspondência numérica, por 

isso, no momento do jogo, passei de grupo em grupo fazendo as observações e intervenções. 
Após o jogo, fizemos a atividade coletiva de sistematização sobre medidas de tempo, 



95 
 

utilizando os números do jogo. Os alunos não sentiram dificuldade em responder as 
informações solicitadas. 

Em seguida realizei a atividade proposta para o 5º momento na sequência didática, a 
leitura do livro Educação para o trânsito de Arnaldo Niskier. A discussão voltou-se apenas a 
parte que trata sobre o pedestre, conversei com os alunos e eles relataram sobre as atitudes 
que um pedestre deve ter ao se deslocar, expondo algumas experiências pessoais. 

Em seguida propus aos estudantes que produzissem uma estrofe em dupla ou trio, 
que compreendesse as regras de trânsito para o pedestre. Os poemas apresentaram 
coerência quanto ao conteúdo sobre as regras de trânsito, mas não foram estruturados em 
versos, assunto já estudado por nós anteriormente. Neste momento, considerando a 
dificuldade dos alunos quanto a vertente textual do gênero, refleti e senti a necessidade de 
realizar nas próximas aulas uma atividade de reescrita. Ao final, expliquei a tarefa de casa no 
livro de matemática, ainda sobre medidas de tempo. 

Realizamos um poema coletivo na primeira semana do projeto, porém, na aula de 
hoje, no momento da atividade em dupla ou trio, os estudantes não conseguiram fazer o 
registro escrito com a estrutura em versos. Os questionamentos dos alunos sobre a 
construção do poema funcionaram como “pistas” avaliativas, pois à medida que os estudantes 
relatavam suas dúvidas, era possível avaliar quem tinha compreendido sobre a estrutura do 
gênero poema e verificar quais alunos ainda precisavam de intervenção na escrita.  

A interação entre os participantes por meio da atividade em grupo do jogo ou da 
construção do poema foi pensada com o intuito de propor um ambiente colaborativo, onde 
cada membro tinha a oportunidade de ajudar o outro na realização da tarefa escrita, aluno-
aluno e/ou aluno-professor. As problematizações, discussões, reflexões e questionamentos 
suscitados pelos estudantes, um recurso, de acordo com o quadro 835, foram assim um 
instrumento avaliativo. 

 

 
 

AULA 9 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Objetivo: Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos 
pelo professor ou pelas crianças. 

 
MATEMÁTICA 
Conteúdo: Medida de tempo; Figuras geométricas. 
Objetivos: Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano – e 
utilizar calendários; Relacionar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, 
ano. 
 
ARTES 
Conhecer, vivenciar e interagir com materiais, tecnologias, técnicas, instrumentos e 
procedimentos variados em artes, experimentando-os de modo a utilizá-lo nos trabalhos 
pessoais e coletivos de criação artística; Vivenciar processos educativos de diálogo 
interdisciplinar da arte com diferentes áreas de conhecimento e de diálogo interterritorial das 
diferentes linguagens artísticas, inclusive com as novas tecnologias. 
 
ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
1º momento 
Momento do brinquedo. 
 
2º momento 
Correção coletiva da tarefa de casa. 
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3º momento 
Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 93-94) – Calendário. 

 
4º momento 
Recreio. 

 
5º momento 
Leitura deleite. 

 
6º momento 
Discussão com os alunos sobre as formas geométricas presentes no trânsito. 

 
7º momento 
Construção de um mosaico – semáforo do trânsito. 

 
8º momento 
Explicação da tarefa de casa - Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 95) - calendário.  

 
9º momento 
Agenda 
 

RELATO DA AULA 9 
 

 
Iniciamos a aula com o momento do brinquedo, que acontece semanalmente, 

geralmente nas sextas-feiras. Conforme Vygotsky (1998) o brincar é uma ação importante no 
desenvolvimento da criança, pois possibilita que a mesma se socialize, crie e recrie 
personagens e regras e que se expresse espontaneamente. Por isso, na rotina escolar do 3º 
ano, a brincadeira livre tem espaço garantido. 

Após a marcação do dia no calendário e a construção da rotina no quadro, fiz a 
correção coletiva da atividade de casa. Geralmente no momento de correção, registrava as 
respostas no quadro e pedia para os alunos conferirem, tendo a minha resposta como a 
correta. Contudo, após os estudos do letramento, compreendi que é preciso valorizar o 
conhecimento do outro, bem como as diferentes formas de registros para uma resposta, ou 
seja, cada um pode responder coerentemente, de seu modo. Apenas 3 alunos realizaram a 
tarefa de casa, que tratava sobre medida de tempo com o instrumento calendário. Percebi os 
alunos mais seguros para tratar sobre esse instrumento, pois, ao serem questionados sobre a 
quantidade de dias do mês e da semana, ou como encontrar alguma data no calendário, os 
que participaram espontaneamente da aula demonstraram segurança nas respostas das 
questões propostas no livro, apenas algumas crianças ainda não conseguiram listar os meses 
do ano de forma sequenciada, omitem ou trocam a ordem. 

A atividade de sala foi a continuação do capítulo do livro de matemática sobre 
medida de tempo. Após o recreio tivemos a leitura deleite realizada pela professora de um 
livro do nosso cantinho da leitura.  

Em seguida levantei a discussão sobre a matemática e o trânsito. Questionei em 
que objetos as formas geométricas estão presentes no trânsito. Obtive as seguintes 
respostas: no semáforo, na placa do carro, nas placas de velocidade. Desenhei no quadro um 
semáforo grande e questionei quais as figuras geométricas que compõem o objeto, os alunos 
fizeram os seguintes relatos: redondo (para se referir ao círculo) e retângulo. Ao concluir a 
discussão, entreguei para os estudantes uma folha com o contorno de um semáforo. A 
atividade de artes objetivava a construção de um mosaico, na qual os estudantes, com 
bastante envolvimento e interesse, colaram pedaços de papel amarelo, vermelho, verde e 
marrom, conforme demonstra a figura abaixo. 
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Figura 11 - Mosaico do Semáforo 

 
                       Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 
Após a construção do mosaico houve a solicitação de uma atividade de identificação 

das figuras geométricas presentes no semáforo. O registro foi realizado na própria folha e 
individualmente, como mostrado na figura acima. Alguns alunos do terceiro ano não souberam 
responder com autonomia, pois sentiram dificuldade na escrita, foi preciso minha intervenção. 
Os estudantes demonstraram concentração na atividade que focava Arte e Matemática. Por 
último tivemos a explicação da tarefa de casa sobre o calendário e correção da agenda. 

Dentre as atividades realizadas neste dia, destaco que as mesmas possibilitaram a 
integração de conhecimentos de diferentes áreas, como a matemática e artes, assim como 
relacionaram o domínio pedagógico - explicitado no quadro 836 - ao domínio não pedagógico, 
já que os semáforos não fazem parte do ambiente escolar e o saber sobre o significado de 
cada cor do sinal é necessário para educação no trânsito.  

                                

 
 

Aula 10 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
MATEMÁTICA 

 
Conteúdo: Função dos números; Figuras geométricas; Noções de tamanho, lateralidade, 
localização, direcionamento, sentido e de vistas. 
 
Objetivos: Identificar números nos diferentes contextos em que se encontram, em suas 
diferentes funções: indicador da quantidade de elementos de uma coleção discreta 
(cardinalidade); medida de grandezas (2 quilos, 3 dias etc.); indicador de posição (número 
ordinal); e código (número de telefone, placa de carro etc.); Construir e representar formas 
geométricas planas, reconhecendo e descrevendo informalmente características como número 
de lados e vértices; Identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no 
espaço, identificando mudanças de direções e considerando mais de um referencial. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Conteúdo: Alfabeto; Produção de textos orais e escritos. 
 
Objetivos: Diferenciar letras de números e outros símbolos; Escutar com atenção textos de 
diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, analisando-os 
criticamente; Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações; 
 
CIÊNCIAS 
 
Conteúdo: Preservação do meio ambiente, lixo. 
 

                                                           
36 Página 69.  



98 
 

Objetivos: Reconhecer os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para a promoção 
do bem estar humano e para os impactos sobre o meio ambiente. 
 
 
ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
1º momento 
Leitura deleite 

 
2º momento 
Correção da tarefa de casa 
 
3º momento 
Formas geométricas no trânsito - Apresentar placas de trânsito no data show. Perguntas-
chave: Qual a utilidade das placas? Aonde encontramos estas placas? Quais as cores que 
elas apresentam? Qual o significado destas placas? O que está escrito nelas? Contém só 
letras ou só números? Quais são as letras? A placa PARE, inicia com qual a letra? Na ordem 
alfabética, qual letra vem logo após o P? E antes do P? Qual a função do número presente 
nesta placa? O contorno desta placa lembra alguma figura geométrica? Qual? 

 
4º momento 
Atividade em folha sobre o sentido (função) dos números nas placas e suas formas 
geométricas. 
 
5º momento 
Recreio. 
 
6º momento 
Sala de leitura – Projeto “Amigos do parque”37  
Temática: lixo. 
 
7º momento 
Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 96-97) – figuras geométricas planas. 

 
8º momento 
Explicação da tarefa de casa - Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 98-99) – figuras 
geométricas planas. 
 
9º momento 
Agenda 

 
 

RELATO DA AULA 10 
 

Iniciamos a aula com o total de 25 alunos, após o registro da rotina e verificação da 
data, discutimos sobre a presença das formas geométricas planas nos elementos do trânsito, 
como o semáforo, que é constituído por círculos e retângulo. Em seguida apresentei os slides 
com placas de trânsito. Pela diversidade de placas existentes, optei principalmente por 
aquelas que se relacionavam ao estudo da lateralidade, em que era possível explorar, por 
exemplo, os lados direito e esquerdo. Os alunos participaram respondendo o que significava 
cada placa, assim como a forma geométrica que o objeto lembrava, que foram os seguintes: 
círculo, retângulo, losango, hexágono. Apenas um aluno sabia qual era o Losango. O 
hexágono da placa PARE, era desconhecido por todos os alunos, então, refletimos sobre o 
significado do prefixo hexa e assim construímos juntos o conceito de hexágono,  contando a 
quantidade de lados da placa. 

                                                           
37 Estudantes universitários de licenciatura em Ciências Biológicas de várias universidades de Natal, 

realizam estágio no Parque de preservação ambiental – Parque das Dunas – através do projeto 
“Amigos do Parque” e promovem palestras para as crianças de algumas escolas públicas estaduais 
sobre a temática de Educação ambiental.  
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Os objetivos de língua portuguesa foram trabalhados através dos questionamentos 
orais que realizei, pois dentre os perguntas, solicitei que os alunos diferenciassem letras de 
números, explorando o alfabeto e a ordem alfabética. 

Após o término da apresentação das placas nos slides entreguei a atividade de sala. 
A questão 1 perguntava sobre o sentido de cada placa, alguns alunos sentiram dificuldade 
quanto a placa que trazia o sentido de virar a direita ou esquerda, dificuldade na lateralidade.  

A questão 2 solicitava aos estudantes que identificassem a figura geométrica plana a 
qual placa de trânsito lembrava, a maioria conseguiu realizar o registro, as crianças que ainda 
estavam em processo de alfabetização, sentaram-se perto de mim para a realização do 
registro.  

Após o recreio, os alunos foram conduzidos a sala de leitura para participarem de 
uma aula do projeto sobre meio ambiente com os bolsistas de ciências biológicas do Parque 
das Dunas. Os estagiários apresentaram aos alunos slides com a temática do lixo e 
promoveram a reflexão acerca da importância de se preservar os ambientes jogando o lixo no 
lugar certo e separando-os de acordo com a coleta seletiva. 

Ao retornarem a sala, fizemos coletivamente o Livro de matemática páginas 96 e 97 
– figuras geométricas planas. Em seguida expliquei a tarefa de casa – que trata sobre as 
figuras geométricas planas, livro de matemática páginas 98 e 99, conteúdo relacionado ao que 
estudamos sobre as formas das placas de trânsito. Os alunos demonstraram avanços quanto 
a escrita autônoma, pois ao realizar a atividade coletiva em sala do livro de matemática, 
questionei sobre como responder cada questão, os mesmos iam explicando e eu registrava no 
quadro as respostas comentadas por eles. Neste momento, perguntei aos estudantes sobre 
aspectos específicos de alfabetização, propondo, por exemplo, que explicassem como se 
escrevia tal palavra ou pedindo para relacionarem a atividade do livro com nossas discussões 
sobre as obras de mobilidade em nossa cidade, enfatizando que aquele conteúdo da 
matemática se relacionava com nosso dia a dia. 

Neste dia, nossa reflexão à luz do letramento se dá principalmente no que concerne 
ao papel de cada agente no decorrer da aula. Como professora, atuo como colaboradora, 
provocadora, aquela que em conjunto com os alunos, constrói saberes. Conforme a figura 938 
desta dissertação, a abordagem colaborativa é um elemento norteador no projeto de 
letramento, ou seja, as salas de aula são ambientes que promovem a cooperação entre seus 
diferentes pares. Outro ponto importante de reflexão é sobre o conteúdo ministrado, que se 
relaciona diretamente com a agência dos alunos através da educação no trânsito, pois assim 
como o conhecimento do significado das cores nos sinais, visto na aula anterior, conhecer as 
placas é um saber primordial para atuação social no trânsito, seja como pedestre, motorista, 
motociclista, etc.  

 

 
 

Aula 11 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 
Conteúdo: Função dos números; Figuras geométricas. 

 
Objetivos: Identificar números nos diferentes contextos em que se encontram, em suas 
diferentes funções: indicador da quantidade de elementos de uma coleção discreta 
(cardinalidade); medida de grandezas (2 quilos, 3 dias, etc); indicador de posição (número 
ordinal); e código (número de telefone, placa de carro, etc.); Construir e representar formas 
geométricas planas, reconhecendo e descrevendo informalmente características como número 
de lados e vértices; Identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no 
espaço, identificando mudanças de direções e considerando mais de um referencial. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Conteúdo: Poema (versos, estrofes e rimas). 
 
Objetivos: Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem 
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lidos pelo professor ou pelas crianças; Revisar os textos após diferentes versões, 
reescrevendo-os de modo a aperfeiçoar as estratégias discursivas; Ler em voz alta, com 
fluência, em diferentes situações. 
 
ETAPAS METODOLÓGICAS 

 
1º momento 
Correção 

 
2º momento 
Retomar os polígonos presentes no trânsito; Contar a história do “quebra-cabeça” do Tangram 
– leitura compartilhada através do livro “Matemática em mil e uma histórias: uma história da 
China” (TEIXEIRA, 1999). 

 
3º momento 
Cortar e Montar o “quebra-cabeça” Tangram; Desafiar os alunos a formar diferentes figuras 
com o Tangram. 
 
4º momento 
Reescrita do poema sobre os pedestres. 

 
5º momento 
Livro de matemática – (SOSSO, 2011, p. 100-101) – figuras geométricas planas. 

 
6º momento 
Agenda. 

 
7º momento 
Ensaio para a apresentação do dia das mães. 

 
RELATO DA AULA 11 

 
Dando continuidade ao estudo e relação entre as formas geométricas, a lateralidade 

e o trânsito, iniciamos a aula com a correção coletiva da tarefa de casa, os alunos foram 
estimulados a participar da correção, lendo suas respostas e vindo ao quadro fazer o registro 
escrito. Mesmo que as respostas fossem diferentes, se tivessem coerência, eram discutidas e 
aceitas, pois levei em consideração que a aprendizagem é situada (figura 9 – página 81) e que 
é necessário respeitar os ritmos e as formas de aprendizagem e de registro de cada um. 
Desse modo, a maior parte da classe se interessou em vir ao quadro escrever sua resposta, 
porém foi preciso gerir o tempo e a quantidade de participantes. 

Em seguida, apresentei aos alunos o livro do gênero textual História em quadrinhos 
“Matemática em mil e uma histórias: uma história da China” (TEIXEIRA, 1999), foram feitos os 
seguintes questionamentos antes da leitura: Qual o título do livro? O autor? A editora? Qual 
será o assunto tratado neste livro? Olhando para as imagens, o que você percebe? Será que a 
história tem a ver com o que estamos estudando? 

As repostas das crianças se limitaram ao que estava explícito no título, por exemplo, 
ao perguntar sobre o que se tratava o livro. Um aluno respondeu: sobre matemática em mil e 
uma histórias. Questionei, sobre o quê mais? Sobre a China.  

A história em quadrinhos trata sobre as figuras geométricas que podem ser vistas no 
cotidiano e construídas com o “quebra-cabeça” do Tangram.  

 Ao finalizar a história, retomei as perguntas feitas antes da contação para refletirmos 
se as hipóteses iniciais foram confirmadas ou não. Apresentei o jogo do Tangram, contamos 
juntos a quantidade de peças e verificamos que é composto por 7 peças. Discutimos sobre a 
regra, que seria: ao montar alguma figura, é obrigatório usar todas as 7 peças.  

 O jogo do Tangram se relaciona com os estudos anteriores, pois através dele é 
possível tratar sobre a identificação de figuras geométricas, bem como a quantidade de lados 
e vértices. Assim como reforça a associação entre figuras geométricas planas com objetos do 
dia a dia, pois no jogo é possível montar várias imagens. 

Entreguei um Tangram para cada estudante e os alunos pintaram uma peça de cada 
cor, após a pintura, as peças foram cortadas e colocadas em um envelope, acompanhados 
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com o seguinte desafio: montar novamente o quadrado grande do Tangram. Observei um 
ambiente de colaboração, pois os alunos se uniram em duplas e ajudaram uns aos outros na 
montagem do quebra cabeça. Desta forma, a maioria conseguiu montar o quadrado, 
demonstrando empolgação com a atividade sugerida. 

Em seguida, entreguei aos alunos folhas com desenhos de animais, letras e objetos 
montados com as peças do Tangram para que eles fizessem o mesmo. Os estudantes 
demonstraram prazer na atividade, pois quando conseguiam montar a peça sugerida, 
chamavam a professora com bastante euforia. 

Ao voltarmos do recreio, pela diversidade de montagens que os estudantes 
realizaram, pela interação, participação intensa e concentração dos mesmos, sugeri a 
construção de um texto coletivo com algumas das figuras montadas por eles. O desafio era: 
construir uma história coerente com as imagens montadas com as peças do Tangram. Se em 
outras ocasiões a alteração no planejamento se fez necessária por dificuldade dos alunos, 
para aprofundamento do conteúdo, no dia de hoje a mudança no planejamento veio em 
decorrência da empolgação, interesse e encantamento que os estudantes demonstraram.  

Na construção coletiva, os alunos relatavam suas ideias, realizávamos a discussão 
sobre a coerência, a sequência lógica da história e em seguida eu registrava no quadro a 
decisão tomada de modo coletivo, caracterizando a abordagem colaborativa proposta na 
figura 939. O objetivo de construir o texto narrativo foi desafiar os alunos a desenvolver a 
sequência lógica (início, meio e fim) de um texto a partir de imagens construídas com as peças 
do Tangram.  

 
 

Figura 12 - Produção 1 com as peças do Tangram 

 
Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 
A imagem acima demonstra as peças do “quebra cabeça” montadas em forma de 

um gato. A aluna utilizou as 7 peças do Tangram e a imagem fez parte da história coletiva 
produzida pelos alunos neste dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
39 Página 84.  



102 
 

 
Figura 13 - Produção 2 com as peças do Tangram 

 
Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 
A imagem apresenta uma casa montada com as peças do Tangram, a figura 

também fez parte da história construída coletivamente pelos alunos. 
 As palavras abaixo em negrito indicam as figuras que os alunos montaram com as 

peças do Tangram. Como as demonstradas nas fotografias acima. 
 

Texto coletivo produzido pelos alunos 
 

A TELHA QUEBRADA 
 

Era uma vez um gatinho que estava passeando pela cidade, ele entrou em uma 
casa e encontrou uma gatinha. Os dois subiram no telhado e quebraram uma telha. Então, 
eles correram para a árvore e um homem apareceu procurando quem tinha quebrado a 
telha. O homem viu os gatos miando em cima da árvore e entendeu que os gatos tinham 
derrubado a telha, ele decidiu não se chatear com o que tinha acontecido e foi brincar com 
os gatos. 

 

Ao concluir o trabalho coletivo, continuei reforçando sobre a importância da 
sequência lógica para o entendimento de um texto, enfatizando que as ideias precisam ser 
organizadas para que o leitor possa compreender o que foi escrito. Para concluir a aula, houve 
a explicação da tarefa de casa (SOSSO, 2011, p. 101-102) ambas as tarefas continuavam 
tratando sobre as figuras geométricas. 

Devido ao tempo considerável da atividade do Tangram, não foi possível cumprir a 
proposta inicial de reescrever o poema sobre o pedestre. Também não houve tempo para a 
realização da atividade de sala no livro de matemática. Para terminar a aula, ensaiamos a 
música para a apresentação do dia das mães. 
       

 
 
 

Aula 12 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Conteúdo: Poema (versos, estrofes e rimas). 
 
Objetivos: Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem 
lidos pelo professor ou pelas crianças; Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações; 
Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar roteiros, planos 
gerais para atender a diferentes finalidades, com autonomia; Produzir textos de diferentes 
gêneros com autonomia, atendendo a diferentes finalidades; Planejar intervenções orais em 
situações públicas: exposição oral, debate, contação de história; Identificar semelhanças 
sonoras em sílabas e rimas; 
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MATEMÁTICA 

 
Conteúdos: Função dos números; 
 
Objetivos: Identificar números nos diferentes contextos em que se encontram, em suas 
diferentes funções: indicador da quantidade de elementos de uma coleção discreta 
(cardinalidade); medida de grandezas (2 quilos, 3 dias, etc); indicador de posição (número 
ordinal); e código (número de telefone, placa de carro, etc.); Ler, interpretar e transpor 
informações em diversas situações e diferentes configurações, utilizando-as na compreensão 
de fenômenos sociais e na comunicação, agindo de forma efetiva na realidade em que vive; 
Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo 
informalmente características como número de lados e vértices; 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
1º momento 
Correção – livro de matemática (SOSSO, 2011, p.101-102) – Revisão figuras geométricas 
planas. 

 
2º momento 
Leitura deleite 
 
3º momento 
Iniciar a produção da cartilha sobre o trânsito; Mostrar aos alunos, no data show, a cartilha 
sobre direção defensiva. Verificar as principais características do gênero: dividido em tópicos, 
com desenhos coloridos, objetiva orientar as pessoas; Escolher com os alunos os tópicos que 
iremos tratar em nossa cartilha, que envolvam a matemática. 

 
4º momento 
Dividir a turma em 6 grupos, cada grupo ficará responsável pela escrita e desenho de um 
tópico da cartilha. 
 
5º momento 
Invasão poética para recital de poemas nas outras turmas da escola. 

 
6º momento 
Explicação da tarefa de casa – Livro de português (CHANOSKI-GUSSO; FINAU, 2011, p. 24- 
25) – interpretação de um poema. 
 
7º momento 
Agenda 

 
8º momento 
Ensaio – dança para a Festa Junina. 
 
 
 

RELATO DA AULA 12 
 

Iniciamos a aula com a correção da tarefa de casa no livro de matemática, 
reforçando o conteúdo das figuras geométricas planas. Por ser um dia chuvoso, tínhamos 
apenas 13 alunos em sala. Após a correção fizemos a roda literária com a leitura do livro da 
pequena sereia. Os alunos oralizaram suas opiniões sobre a versão contada, se era diferente 
da que conheciam, seja pelo filme ou outro livro. 

Em seguida apresentei aos estudantes o gênero textual cartilha, que tratava sobre 
direção defensiva.  Analisamos as principais características do gênero e concluímos que é 
organizado em tópicos, tem o objetivo de orientar, é colorido e possui várias imagens. 
Expliquei aos estudantes que iríamos elaborar nossa própria cartilha. Estimulei para que os 
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mesmos dessem opinião acerca do conteúdo dela. Ouvi e acatei as sugestões dos alunos, 
que proporam os seguintes tópicos: orientações ao pedestre, orientações ao motorista, 
motociclista e ciclista, a matemática no trânsito. Um dos alunos sugeriu que fizéssemos um 
tópico sobre a campanha do DETRAN “+ Gentileza – acidentes”. A campanha propõe “Mais 
gentileza e menos acidentes”, a partir dai, conversamos sobre o sentido do termo “menos” e 
“mais” do slogan da campanha, tratamos sobre os símbolos da adição e subtração com a ideia 
de adicionar e retirar e sua relação com a educação no trânsito por meio da campanha. 

Dividi os alunos em dupla ou trio e cada grupo fez um desenho e escreveu alguma 
orientação sobre o tópico escolhido. O grupo que optou pelo registro da campanha do 
DETRAN escreveu várias ações que precisariam ser somadas ou diminuídas para um trânsito 
mais seguro.  

Percebi que os estudantes a princípio não demonstraram entusiasmo com a escrita 
da cartilha, se dispersaram e quiseram desenhar ou brincar. Outros sentiram dificuldade na 
escrita do texto.  

Por entender que é possível ter flexibilidade no currículo (figura1 – página 54) e que 
dentro do projeto de letramento o saber é construído de modo coletivo, modifiquei o 
planejamento, pois o comentário do aluno colaborou imensamente com nosso projeto, a 
sugestão do estudante foi tão coerente e relacionada à matemática e o trânsito que após o 
recreio fizemos um poema coletivo intitulado “O mais e o menos do trânsito”, em seguida cada 
aluno fez 4 versos contendo o que é necessário somar ou subtrair no trânsito. Para essa 
atividade, os estudantes sentiram mais facilidade do que a do primeiro momento, isto porque a 
sugestão era de apenas 4 versos. 
 

Poema coletivo construído pela turma do 3º ano 
 

 

 
O + E O – DO TRÂNSITO 

 
+ GENTILEZA 
+EDUCAÇÃO 
+ATENÇÃO 

 
- ACIDENTES 

- BRIGAS NO TRÂNSITO 
- RAIVA NO TRÂNSITO 

 
O + SIGNIFICA AQUILO QUE DEVE 

CRESCER 
O - AQUILO QUE DEVE DIMINUIR 

 
O + E O – DO TRÂNSITO 

É IMPORTANTE 
É NOSSA OBRIGAÇÃO 

 

 

 
 

Após os alunos copiarem o poema do quadro, iniciamos o ensaio para o recital de 
poemas em outras turmas, contudo, devido ao pouco tempo, não foi possível ir às outras 
salas.  

Quanto ao cumprimento dos objetivos, apesar da modificação, não houve prejuízo 
pedagógico, pois todas as modificações no planejamento visaram a melhoria na aprendizagem 
dos alunos. Não realizamos efetivamente a atividade de escrita da cartilha em dupla ou trio, 
pois os alunos sentiram dificuldade na escrita, mas construímos o poema coletivo de acordo 
com a sugestão de tema do aluno. 

A tarefa de casa no livro de português era composta por um poema e sua 
interpretação. Na explicação da atividade, fizemos a leitura coletiva e em seguida os alunos 
que quisessem poderiam recitar o poema para a turma.  

Por último, tivemos o ensaio da apresentação da festa junina. 
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Após a aula, em um momento de reflexão, ao reler os registros dos alunos percebi 
que grande parte tem dificuldade quanto a marca de nasalização (N, M) e que não utilizam a 
regra do M antes do P e B. Então, de imediato, alterei a aula do dia seguinte para que 
contemplasse o conteúdo do som nasal. De forma que o estudo do conteúdo surgiu da 
necessidade social da escrita da cartilha ou poema.  

 

 
 

AULA 13 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Conteúdo: Ortografia: M antes de P; Marca de nasalização. 

 
Objetivos: Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem 
lidos pelo professor ou pelas crianças; Escutar com atenção textos de diferentes gêneros, 
sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, analisando-os criticamente; 
Conhecer e fazer uso das grafias de palavras com til, M e N nasalizando final de sílaba. 
 
MATEMÁTICA 

 
Conteúdo: Vértice e aresta, figuras geométricas planas. 

 
Objetivo: Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo 
informalmente características como número de lados e vértices; 
 
ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
1º momento 
Momento livre para brincadeira; Ajustes/reescrita nas produções de texto. 

 
2º momento 
Leitura deleite 

 
3º momento 
Correção da tarefa de casa – livro de português (CHANOSKI-GUSSO; FINAU, 2011, p. 24- 25)  
 
4º momento 
Registro no caderno – nossas descobertas sobre vértices e arestas. 

 
5º momento 
Recreio. 

 
6º momento 
Revisão – Dinâmica sobre marca de nasalização - a regra do M antes de P e B e registro no 
caderno. 

 
7º momento 
Explicação da tarefa de casa – livro de português (CHANOSKI-GUSSO; FINAU, 2011, p. 29- 
30). 
 
8º momento 
Invasão poética nas outras turmas para recital poético. 
 

 
RELATO DA AULA 13 

 
Iniciamos a aula com um momento livre, enquanto as crianças conversavam, 

desenhavam ou brincavam, fui chamando aos poucos alguns para explicar as intervenções 
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que precisavam ser realizadas nas produções de texto já realizadas – nos poemas e na 
cartilha. Segundo Antunes (2003) a produção de texto é um processo que envolve três etapas: 
planejamento, escrita e reescrita. O momento de reescrita é importante para ajustar e rever o 
que precisa ser melhorado, nesta etapa o professor tem um papel importante de auxiliar o 
aluno a perceber o que necessita ser corrigido. 

Em seguida fizemos a leitura deleite de outra versão do livro da Pequena Sereia. 
Todos ficaram atentos e participaram da discussão sobre as convergências e divergências nas 
versões, o que mais agradou e o que menos agradou. Realizamos a correção coletiva da 
tarefa de casa no livro de português, que tratava sobre a interpretação de um poema.  

Após a correção, para sistematizar nossos estudos sobre as formas geométricas 
planas, registrei no quadro a seguinte frase: “Nossas descobertas sobre vértices e arestas”. 
Esse registro é realizado da seguinte forma: inicio a frase “Descobrimos que...” e os alunos 
concluem de forma coletiva o que aprenderam sobre o assunto e eu, como escriba, escrevo 
no quadro a fala dos mesmos. Esta atividade de registro realizada com a colaboração dos 
estudantes é característica de uma comunidade de aprendizagem conforme exposto na figura 
940, pois mesmo aqueles que estão em processo de alfabetização inicial e que ainda não 
conseguem escrever sozinhos um texto de sistematização do conteúdo, podem participar 
oralizando o que entenderam ou questionados e estimulados pela professora sobre a escrita 
de uma palavra que proferiram. 

Ao realizar as leituras dos textos escritos na aula anterior, percebi que vários alunos 
não utilizam a marca de nasalização. Para a construção da cartilha, os mesmos precisariam 
escrever palavras que possuam marca de nasalização, porém, a maior parte omitia o M e N no 
meio das palavras, escreviam trâsito ao invés de trânsito. Foi preciso inserir na aula de hoje o 
conteúdo do som nasal a fim de que os mesmos pudessem realizar a escrita da cartilha de 
forma coerente.  
  

Figura 14 - Escrita do aluno 1 do terceiro ano 

 
FONTE: Acervo da autora (maio/2014) 

 
A imagem acima demonstra a dificuldade do aluno em utilizar o N antes de 

consoantes no meio das palavras. Na reescrita do poema, conversei e refleti com cada aluno 
individualmente sobre a escrita adequada das palavras.    

 
 

Figura 15 - Escrita do aluno 2 do terceiro ano 

 
FONTE: Acervo da autora (maio) 

 
A figura 15 também apresenta um recorte da escrita do aluno sem a marca de 

nasalização. A percepção da dificuldade dos alunos com o conteúdo do som nasal me fez 
inserir no planejamento uma sistematização acerca da M e N antes de consoantes. O estudo 
do conteúdo do som nasal se deu a partir de uma necessidade, pois, para que os leitores 
compreendessem o que os alunos do 3º ano escreveram em suas cartilhas e poemas era 
preciso que as palavras estivessem escritas de modo adequado.  

Após o recreio, os alunos receberam palavras contendo M e N no meio da palavra, 
fiz alguns questionamentos como: o que há de comum nelas? Em seguida observamos todas 
as palavras e suas peculiaridades quanto ao uso do M e N antes de P e B, assim, construímos 
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a regra juntos de que o M se escreve antes de P e B e o N antes de outras consoantes. 
Fizemos o registro no caderno “Nossas descobertas sobre o M e N antes de P e B”, de modo 
que eu fui a escriba e os alunos elaboraram o texto coletivo com o registro da regra. 

A tarefa de casa foi no livro de língua portuguesa, novamente um poema com 
questionamentos sobre o entendimento do poema, no momento da explicação, pedi para os 
alunos identificarem no texto a regra que estudamos no dia hoje, então, eles circularam nas 
palavras do poema do livro o M antes de P e B e N antes de outras consoantes.  

Para finalizar a aula, os alunos organizados em grupos, realizaram a “invasão 
poética”, ou seja, entraram de surpresa em outras salas da escola e recitaram um poema 
elaborado por eles nas aulas anteriores. Foi uma atividade interessante, pois os estudantes 
além de desenvolverem a linguagem oral, demonstraram interesse e envolvimento. 

 
 

AULA 14 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Objetivos: Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar 
roteiros, planos gerais para atender a diferentes finalidades, com autonomia; Conhecer e usar 
diferentes suportes textuais, tendo em vista suas características: finalidades, esfera de 
circulação, tema, forma de composição, estilo, etc. 
 
MATEMÁTICA 
 
Conteúdo: Noções de tamanho, lateralidade, localização, direcionamento, sentido e de vistas. 
 
Objetivos: Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes 
configurações, utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo 
de forma efetiva na realidade em que vive; 
 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
 
Conteúdo: Paisagem; Mudanças na paisagem. 
 
Objetivos: Reconhecer a relação entre sociedade e natureza na dinâmica do seu cotidiano e 
na paisagem local, bem como as mudanças ao longo do tempo; Descrever as características 
da paisagem local e compará-las com as de outras paisagens; 
 
ETAPAS METODOLÓGICAS 

 
1º momento 
Correção da tarefa de casa - livro de português - (CHANOSKI-GUSSO; FINAU, 2011, p. 29- 
30). 

 
2º momento 
Discussão sobre o caminho de casa para a escola – perguntas-chave: Onde você mora? Qual 
o nome do seu bairro? Qual o tempo que você utiliza para chegar à escola? O que você 
observa no caminho de casa até a escola? Você vê placas, semáforos, faixa de pedestre? 
Houve alguma mudança na sua rua? Alguma nova construção no caminho que você faz para 
chegar à escola? Geralmente você fica “preso” em engarrafamentos? Qual a importância de 
conhecermos o percurso do local aonde queremos ir? Qual a relação desse percurso com os 
elementos que compõem o trânsito?  
Cada aluno irá desenhar o caminho de casa até a escola. 

 
3º momento 
Recreio 

 
4º momento 
Atividade de sala no livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 242) - Localização e deslocamento 
no trânsito. 
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5º momento 
Explicação da tarefa de casa – Localização e deslocamento - Livro de matemática – (SOSSO, 
2011, p. 243). 

 
6º momento 
Agenda. 

 
7º momento 
Ensaio para a apresentação da festa junina. 
 
 
 

RELATO DA AULA 14 
 
Após a sistematização e revisão sobre poemas através da correção da tarefa de 

casa no livro de português, iniciei a discussão com questionamentos sobre o caminho de casa 
à escola, a partir das perguntas da sequência didática, refletimos sobre a relação entre o 
deslocamento, percurso e o trânsito. Utilizamos o livro didático de matemática, que trazia 
várias imagens sobre isso. Os alunos participaram contanto suas experiências e detalhando 
os elementos permanentes e transitórios na paisagem de casa até a escola. O conteúdo 
estudado em sala manteve relação com o problema temporário da mobilidade urbana 
discutido no decorrer do projeto e os participantes (alunos e professora), recursos 
(questionamentos), artefatos (livro didático), atividades (leitura de imagens no livro de 
matemática) se integraram por meio da agência e direcionamento da professora no sentido de 
que esses elementos, explicitados no quadro 841 interagiram e colaboraram na aprendizagem 
dos alunos quanto a educação no trânsito. 

Em seguida os estudantes fizeram o desenho do caminho de casa para a escola 
ressaltando, nos registros, a sinalização de trânsito, como apresenta a imagem abaixo. 

 

Figura 16 - Desenho do aluno do 3º ano – caminho de casa até a escola 

 
Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 

Ao voltarmos do recreio iniciamos as atividades do capítulo do livro de matemática 
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sobre localização e deslocamento. Os alunos demonstraram interesse nas atividades, 
inclusive por acharem interessantes as imagens de mapas, ruas e cidades trazidas no capítulo 
estudado. Segundo Kleiman (2005, p. 48-49) “não é apenas a linguagem verbal a que 
contribui para o sentido; a imagem se tornou uma forma de expressão e de comunicação 
muito poderosa”, por isso exploramos neste momento a leitura de imagens, com seus 
símbolos, cores, formas, letras e sentidos diversos. Valorizando e integrando a linguagem 
verbal e não verbal.  

Desafiei os estudantes a tentarem ler e responder os enunciados sozinhos, caso não 
conseguissem, solicitassem ajuda da professora. A maior parte não conseguiu ler sozinho e 
compreender o que dizia o enunciado, por isso caminhei de mesa e mesa, me posicionei ao 
lado do aluno, pedi para ele ler novamente e aos poucos esclareci as dúvidas. 

A tarefa de casa foi continuação da atividade de sala no livro de matemática sobre 
localização e deslocamento. Em seguida, ensaiamos a música para a festa do São João. 
 

 

 
 
 

 
AULA 15 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Conteúdo: Alfabeto; Ordem alfabética. 
 
Objetivos: Apreender assuntos/temas tratados em textos diferentes de diferentes gêneros, 
lidos com autonomia; Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e 
temáticas, lidos com autonomia; Relacionar textos verbais e não verbais, construindo sentidos 
Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando e 
respeitando os turnos de fala. 
 
MATEMÁTICA 
 
Conteúdo: Noções de tamanho, lateralidade, localização, direcionamento, sentido e de vistas. 
 
Objetivos: Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes 
configurações, utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo 
de forma efetiva na realidade em que vive. 
 
ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
1º momento 
Correção da tarefa de casa – Localização, lateralidade e deslocamento – Livro de matemática 
(SOSSO, 2011, p. 243). 

 
2º momento 
Circuito de jogos de alfabetização. 

 
3º momento 
Recreio. 
 
4º momento 
Visita à sala de leitura – empréstimo de livros e roda de leitura coletiva. 

 
5º momento 
Explicação da tarefa de casa - livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 244) – Lateralidade. 

 
6º momento 
Agenda 
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7º momento 
Ensaio para apresentação da Festa junina. 
 

RELATO DA AULA 15 
 

A correção da tarefa de casa sobre o conteúdo de lateralidade e deslocamento foi 
realizada de modo individual, aluno por aluno apresentava o livro para que as respostas 
fossem conferidas. 

O Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) elaborou junto com o Ministério da Educação (MEC) a caixa de jogos 
de alfabetização, conforme mostra a figura abaixo, que contém 10 jogos com diferentes 
estratégias e objetivos para os alunos que precisam se apropriar do sistema de escrita 
alfabético, como é o caso do 3º ano. A caixa vem acompanhada por um manual didático42 que 
orienta o professor com as regras e objetivos dos jogos.  
 

Figura 17 - Caixa com Jogos de alfabetização 

 
                 Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 
 
Semanalmente, em nossa rotina, os jogos são utilizados como facilitadores no 

processo de ensino-aprendizagem, como explicitado no quadro 843. Neste dia, separei a turma 
em vários grupos e expliquei que iríamos fazer um circuito com jogos, cada grupo teria a 
oportunidade de brincar com todos, como um rodízio. Os estudantes demonstraram 
envolvimento e interesse, pois através da brincadeira aprendiam sobre rimas, sílabas, 
formação de palavras, análise fonológica, princípios do sistema alfabético e correspondência 
grafofônica (grafema-fonema) de modo intuitivo. O gênero textual regra de jogo foi bastante 
explorado, pois cada grupo de jogadores precisava compreender quais os procedimentos de 
determinado jogo antes de iniciar a atividade lúdica. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42Link para acesso ao manual didático disponível em: < 
http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-para-aprofundar/248/manual-didatico-jogos-de-
alfabetizacao-ceel-ufpe.html> Acesso em 24 fev. 2015. 
43 Página 69.  
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Figura 18 - Jogo Bingo da letra inicial 

 
                                     Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 
 
O jogo é artefato que possibilita promover a comunidade de aprendizagem, pois por 

meio dele todos os alunos podem participar, independente se já conseguem ler com fluência 
ou não, de modo que se surgirem dúvidas, os alunos contam com a parceria da equipe do 
jogo, além da ajuda da professora. O bingo da letra inicial, por exemplo, é um jogo que 
objetiva explorar os sons iniciais de diferentes palavras, os grupos eram compostos por 
crianças alfabetizadas e alunos em processo de alfabetização para oportunizar a partilha de 
saberes coletiva. 

Após o intervalo, visitamos a sala de leitura e os estudantes escolheram livros e 
realizaram empréstimo, passamos um tempo considerável nesta sala, pois além do 
empréstimo do livro para ler com os familiares, os alunos escolheram outra obra para ser lida 
na própria sala de leitura, de modo individual, em dupla, ou em grupo. 

Ao retornarmos para a classe do 3º ano, expliquei a tarefa de casa no livro de 
matemática sobre localização, lateralidade e deslocamento e ensaiamos para a apresentação 
da festa junina. 

 
 

 

AULA 16 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Conteúdos: Ortografia: m antes de P; Marca de nasalização. 

 
Objetivos: Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem 
lidos pelo professor ou pelas crianças; Escutar com atenção textos de diferentes gêneros, 
sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, analisando-os criticamente; 
Conhecer e fazer uso das grafias de palavras com til, M e N nasalizando final de sílaba. 

 
MATEMÁTICA 

 
Conteúdo: Noções de tamanho, lateralidade, localização, direcionamento, sentido e de vistas. 

 
Objetivos: Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes 
configurações, utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo 
de forma efetiva na realidade em que vive; 
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ETAPAS METODOLÓGICAS 
 

1º momento 
Correção da tarefa de casa - livro de matemática – (SOSSO, 2011, p. 244) – Lateralidade. 
 
2º momento 
Leitura deleite. 
 
3º momento 
Atividade em folha - caça-palavras M antes de P e B. 

 
4º momento 
Recreio. 

 
5º momento 
Jogo “Na direção certa”. 

 
6º momento 
Explicação da tarefa de casa – livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 245-246)  – lateralidade. 

 
7º momento 
Agenda. 
 
8º momento 
Ensaio para a apresentação da festa junina. 
 
 

RELATO DA AULA 16 
 

Iniciamos a aula realizando a correção coletiva no livro de matemática, após esse 
momento, tivemos a Leitura deleite com um livro de nosso cantinho da leitura, que foi 
escolhido por meio de votação pelos alunos, em seguida, a retomada da regra do M antes de 
P e B através de um caça-palavras. Para sistematizar a ortografia, utilizei uma atividade lúdica 
de caça-palavras, por meio desse perfil de atividade é possível facilitar a internalização das 
regras de ortografia. 

Após o recreio expliquei as regras do jogo “Na direção certa”, relacionando a 
brincadeira aos conteúdos que estudamos no projeto, como localização, deslocamento e 
lateralidade.  

 

INSTRUÇÃO DO JOGO “NA DIREÇÃO CERTA” 

a) Aprendizagem: Utilizar as noções topológicas; desenvolver a percepção de espaço, 
deslocando o objeto em diferentes direções e distâncias; desenvolver a lateralidade; 
reconhecer quantidades e fazer contagens. 

b) Material: 

– 1 tabuleiro 

– 1 dado 

– 3 marcadores (podendo ser: tampinhas de garrafas de cores diferentes; grãos ou 
sementes diferentes; botões de cores diferentes; entre outros) 

– fichas com símbolos (setas e círculos) 
– 1 envelope 

c) Número de jogadores: 3 participantes. 

d) Regras: 

– Colocam-se os marcadores no tabuleiro, nas posições de partida (início). O 1º jogador 
escolhe a sua posição de partida; em seguida, o 2º jogador escolhe a sua posição, e a 
“casa” que sobrar é do 3º jogador. 
 – Cada jogador, na sua vez, lança o dado e, em seguida, retira uma carta do envelope, a 



113 
 

qual indica a direção em que ele deverá mover o seu marcador no tabuleiro. 

 - Pode ser que, ao lançar o dado e retirar a seta, o jogador não consiga seguir os 
comandos obtidos, por estar em uma casa que não permite movimentação no tabuleiro; 
nesse caso, ele perde a vez.  

– Se, ao mover o marcador, cair em uma das “casas especiais”, o jogador deve seguir o 
comando nela indicado e passar a vez para o próximo jogador. 
 – Vence o jogo quem chegar primeiro à casa indicada como “chegada” (fim do percurso). 

FONTE: (BRASIL, 2014, p. 50, 51, 52) 
 

  
Figura 19 - Peças do jogo “Na direção certa” 

 
FONTE: (BRASIL, 2014, p. 50) 

 
Antes de iniciar o jogo propus alguns desafios sobre lado direito e esquerdo. A turma 

estava bastante agitada, por isso, limitei a atividade do jogo “Na direção certa” apenas de 
forma individual, onde os alunos conforme minhas solicitações jogavam o dado e retiravam a 
setinha do envelope, traçando o caminho sugerido pelo jogo com o próprio corpo ao invés de 
utilizar o tabuleiro. 

A atividade acima possibilitou que os alunos se aprimorassem das regras do jogo, 
testando as diferentes possibilidades de deslocamento. Nesse sentido, conversei com os 
mesmos sobre o gênero Instrução de jogo, de modo que elencamos os componentes que 
fazem parte desse gênero (número de participantes, regra, objetivo, materiais). O ensino com 
gênero foi realizado a partir da reflexão de que para se jogar, é preciso conhecer as regras, 
pois como seria possível a brincadeira sem a instrução, de modo aleatório? Então a partir da 
prática do jogo, reconhecemos a relevância do gênero textual instrução de jogo.  

 Ainda conversei com os mesmos sobre a importância de cumprir os combinados já 
estabelecidos por nós, pois alguns alunos constantemente se envolvem com brigas e 
discussões com os colegas no decorrer da aula. 

 Nesta aula, a integração de elementos (quadro 8 – página 69) como o artefato do 
jogo, os participantes e a atividade em grupo não foi realizado de modo harmonioso, os 
estudantes estavam agitados e com dificuldade de concentração. É importante ter a 
percepção de qual o melhor momento para realizar atividades, isto é, para cada tipo de 
estratégia e atividade, existe um momento adequado. As atividades com jogos e grupos fluem 
melhor sendo realizadas no início do horário, a partir das 7 horas, pois os alunos aparentam 
estarem mais calmos.  

A atividade de casa no livro de matemática foi sobre o conteúdo de lateralidade.  
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AULA 17 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
MATEMÁTICA 

 
Conteúdo: Noções de tamanho, lateralidade, localização, direcionamento, sentido e de vistas. 

 
Objetivos: Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes 
configurações, utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo 
de forma efetiva na realidade em que vive; 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS 

 
1º momento 
Correção – Livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 245-246) – conteúdo sobre lateralidade. 
 
2º momento 
Jogo “Na direção certa”. 

 
3º momento 
Recreio. 
 
4º momento 
Registro do jogo – em dupla os alunos responderão as seguintes perguntas: Quais as regras 
do jogo? O que você achou do jogo “Na direção certa”? Por quê? 

 
5º momento 
Explicação da tarefa de casa e agenda. – livro de matemática – (SOSSO, 2011, p. 247-248)   
– os diferentes caminhos dentro de uma cidade. 
 
6º momento 
Ensaio para a apresentação da festa junina. 
 
 

RELATO DA AULA 17 
 

 
Iniciamos a aula com a correção da tarefa de casa no livro de matemática sobre 

lateralidade, a tarefa trazia questionamentos sobre o posicionamento de pessoas e objetos 
nos lados direito, esquerdo, na frente ou atrás. Os educandos não sentiram dificuldade para 
respondê-la e participaram da correção, socializando suas respostas. 

Em seguida, as regras do jogo “Na direção certa” foram retomadas.  Muitas são as 
temáticas que podem ser exploradas a partir do problema do trânsito, dentre elas, está à 
obediência de pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas as orientações de sentido das 
placas de trânsito, objetivando a prevenção de acidentes. A fim de que os alunos pudessem 
participar da prática de seguir a sinalização indicada, trouxemos para a turma o jogo sugerido 
pelo material do Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - Na direção certa 
(BRASIL, 2014, p. 50). Conforme sugerido pelo material do PNAIC, no momento que antecede 
o jogo, os alunos foram desafiados a usarem seu corpo como referencial, tiravam uma seta do 
envelope e se locomoviam na direção sugerida, quantas vezes o número do dado indicava. 
Essa atividade utilizando seu próprio corpo como referencial foi feita no dia anterior. 

A turma foi dividida em grupos de três alunos. No decorrer do jogo, os estudantes 
preencheram a tabela abaixo, muitos sentiram dificuldade, por isso foi preciso que eu 
intervisse de grupo em grupo, orientando os alunos quanto ao registro das direções e 
pontuações do dado.  
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Figura 20 - Registro do jogo “Na direção certa” 

 
FONTE: (BRASIL, 2014, p. 53) 

 

Após o recreio os grupos se reuniram para fazer o registro final, escreveram as 
regras do jogo e relataram a opinião sobre o mesmo. As escritas demonstram que os alunos 
sentiram dificuldade ao preencher o quadro acima no momento do jogo. 

 
 

 

Figura 21 - Registro do grupo 1 sobre o jogo “Na direção certa” 

 
Jogar o dado e tirar a ficha e andar o número que está no dado e escrever na 

ficha os pontos e a seta e o ponto do colega 
Sim porque foi legal eu nuca me diverti que jogar o dado não gostei de escreve no 

papelsinho 

Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 
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Figura 22 - Registro do grupo 2 sobre o jogo “Na direção certa” 

 
Tem que escrever na tabelinha e jogar o dado e depois tem que tirar uma setinha 

Eu gostei porque que aprendi sobre o transito porque tem as setas 

 

Fonte: Acervo da autora (maio/201) 

 

 
 

 

Figura 23 - Registro do grupo 3 – opinião sobre o jogo “Na direção certa” 

 
Eu não gostei da caartelimha 

Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 

Como observado nas figuras 21 e 23, alguns grupos demostraram desinteresse ao 
preencher a ficha com a pontuação dos participantes.  Contudo, a mesma (figura 20) foi um 
instrumento utilizado nas problematizações, pois foram feitos diversos questionamentos 
envolvendo as operações de adição e subtração ao término do jogo como, por exemplo, qual o 
número que saiu mais vezes? Quantas vezes esse número saiu a mais que seu colega? Qual 
a seta que saiu menos vezes para cada jogador? Dentre outras questões problematizadoras 
de acordo com o jogo e preenchimento da ficha. O registro escrito foi um instrumento 
importante no jogo, tais registros, além de serem um ponto de partida para a comunicação nas 
aulas de matemática, fomentaram outras problematizações quanto às regras de trânsito, 
possibilitando a discussão sobre a dinâmica do jogo e suas regras, assim como para a 
socialização de estratégias e sistematização de raciocínios e conhecimentos matemáticos. O 
registro escrito também se caracterizou como um meio de intervenção, em que a professora 
pode conhecer melhor seus alunos e “dar voz” aos mesmos. 

Através do jogo “Na direção certa” foi possível relacionar os diversos elementos 
demonstrados na figura 144.  O jogo é uma ferramenta de grande potencial ao estímulo da 

                                                           
44 Página 54.  
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aprendizagem, que relaciona conhecimentos escolares e não escolares e ainda desenvolve a 
integração do grupo. 

A atividade de casa no livro de matemática tratava sobre os caminhos que 
percorremos na cidade e sobre as melhores escolhas de deslocamento, sistematizando os 
conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

 
 
 

AULA 18 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Objetivos: Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos de fala; Escutar com atenção textos de diferentes 
gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, analisando-os 
criticamente; Planejar intervenções orais em situações públicas: exposição oral, debate, 
contação de história. 

 
ÉTICO-SOCIAL 
Refletir sobre o seu próprio comportamento e o comportamento dos colegas; Opinar sobre o 
comportamento dos colegas. 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS 

 
1º momento 
Correção da tarefa de casa - livro de matemática – (SOSSO, 2011, p. 247-248)  – os 
diferentes caminhos dentro de uma cidade. 
 
2º momento 
Leitura deleite. 

 
3º momento  
Reunião cooperativa. 

 
4º momento 
Recreio. 

 
5º momento 
Palestra com um funcionário do DETRAN sobre Educação no Trânsito. 

 
6º momento 
Explicação da tarefa de casa – livro de matemática (SOSSO, 2011, p. 251-252). 
 
7º momento 
Ensaio para a festa junina 
 
 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – AULA 18 
 

Iniciamos a aula com a correção da tarefa de casa sobre os diferentes caminhos 
dentro uma cidade, a atividade no livro de matemática possibilitou o aprofundamento quanto 
aos conhecimentos sobre localização, deslocamento e lateralidade, os alunos participaram da 
correção coletiva, porém muitos não fizeram a tarefa em casa e acabaram por responder em 
sala. Após a correção, os estudantes escolheram um livro do cantinho da leitura para que eu 
lesse na roda de leitura.  Os alunos foram estimulados sobre o conteúdo do livro antes, 
durante e depois da leitura, através de provocações e problematizações.   

Ao término da leitura deleite, iniciamos a reunião cooperativa, a atividade parte do 
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princípio democrático de Freinet (SANTA ROSA, 2004) em que cada um pode opinar, sugerir, 
criticar ou parabenizar o colega. O professor é um gerenciador cooperativo, que oportuniza 
aos alunos participarem de decisões. A reunião provoca nos alunos a ciência de que todos 
são responsáveis pelo bom andamento da sala (SANTA ROSA, 2004). Na Reunião 
Cooperativa, o princípio de valorizar cada participante vai ao encontro da teoria do letramento, 
que denomina tais participantes como agentes, pois suas ações são consideradas, 
ponderadas e apreciadas dentro do processo do ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, os alunos receberam dois papeis: em um parabenizavam alguém, em 
outro, sugeriam algo para alguém e ao final tinham que assinar os seus nomes. Dois alunos 
foram escolhidos para serem o secretário e presidente da Reunião, eles faziam a leitura dos 
papeis e colavam em um caderno para que na próxima reunião fosse feita a reflexão sobre os 
avanços nas atitudes dos estudantes, a partir das sugestões dos colegas. O objetivo da 
atividade é que a turma possa refletir sobre as atitudes e buscar melhorar naquilo que é 
necessário. Foi um momento enriquecedor, pois os estudantes demonstraram gostar de opinar 
e debater sobre seu próprio comportamento e dos colegas. Eles se expressaram, relataram 
seus sentimentos e observações sobre o comportamento do outro e o mais importante: 
ajudaram os colegas e sugeriram que os amigos melhorassem em algum aspecto. A 
coordenadora da escola também participou desta atividade, interagindo com os alunos e 
orientando sobre o comportamento dos mesmos. 

Após a escrita, li os papeis e os alunos que receberam alguma sugestão para 
melhora nas atitudes, tinham a oportunidade de dizer se concordavam ou não com o que o 
outro disse, caso concordassem, se comprometiam a melhorar. Foi um momento de debate, 
argumentação e reflexão sobre as responsabilidades de cada um, os estudantes tiveram a 
oportunidade de aprender a ouvir a opinião do outro colega.  

 

Figura 24 - Aluna participando da Reunião Cooperativa 

 
FONTE: Acervo da autora (Maio/2014) 

 
A figura 24 apresenta uma aluna participando da Reunião Cooperativa, sugerindo 

algo e parabenizando os colegas. O objetivo da reunião era que cada um refletisse em suas 
próprias atitudes, aprendendo com o outro e buscando melhoria na convivência da turma. 

Semanas antes fiz uma visita ao Departamento de Trânsito do RN – DETRAN, 
solicitando que algum funcionário visitasse a escola para proferir uma palestra aos alunos 
sobre Educação no trânsito. Então, no dia de hoje esteve na Escola Santos Rocha o assessor 
técnico Jacob Costa de Oliveira, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 25 - Assessor técnico do DETRAN Jacob Costa de Oliveira 

 
Fonte: Acervo da autora (maio/2014) 

 

O assessor tratou sobre o trânsito, seus participantes e regras. Ainda distribuiu 
revistas em quadrinhos sobre o trânsito e adesivos da campanha já conhecida pelos alunos 
“+gentileza – acidentes”. 

Para atividade de casa, o fechamento do capítulo sobre localização e deslocamento 
no livro de matemática, páginas 251 e 252.  

 

 
Aula 19 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
MATEMÁTICA 

 
Conteúdo: Noções de tamanho, lateralidade, localização, direcionamento, sentido e de vistas. 
 
Objetivos: Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes 
configurações, utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo 
de forma efetiva na realidade em que vive; 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Objetivos: Revisar os textos após diferentes versões, reescrevendo-os de modo a aperfeiçoar 
as estratégias discursivas. 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS 

 
1º momento 
Correção da atividade de casa -  livro de matemática  (SOSSO, 2011, p. 251-252). 

 
2º momento 
Jogo – “Corrida de carrinhos”. 

 
3º momento 
Recreio. 

 
4º momento 
Mostrar aos alunos a cartilha com a escrita deles - em construção (data show); Falar sobre a 
reescrita; Fazer intervenções individuais ou em grupo nas escritas dos alunos. 
 
5º momento 
Atividade em sala sobre o jogo “Corrida de carrinhos”. 
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6º momento 
Explicação da tarefa de casa – livro de português (CHANOSKI-GUSSO; FINAU, 2011, p. 72- 
73). 
 

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA – AULA 19 

 
 
O fechamento do capítulo no livro de matemática sobre localização, lateralidade e 

deslocamento foi feito com a correção da tarefa de casa. Em seguida finalizamos o jogo 
proposto pelo PNAIC (BRASIL, 2014b, p. 30) e que também possui relação direta com nosso 
projeto, é a “Corrida dos carrinhos”. A partir do jogo foi possível refletir com os alunos sobre a 
importância de se conhecer o percurso que se deseja traçar ao deslocar-se de um ambiente 
para outro.  
 

INSTRUÇÃO DO JOGO – CORRIDA DOS CARRINHOS 

Materiais: 

1 dado adaptado com as faces: 1, 2, 3, 1, 2, 3; 

1 carrinho (peão) para cada jogador. 

Número de jogadores: 5 

Regras do jogo: 
 
Cada jogador escolhe uma pista e um carrinho (peão), colocando-o na casa da Largada. O 
jogo inicia com o primeiro jogador lançando o dado e avançando o número de casas 
sorteado no dado. O peão que primeiro atingir o final da pista, casa da chegada, é o 
vencedor do jogo. 

(Fonte: BRASIL, 2014b, p. 30) 
 

 
 

 

 
 

Figura 26 - Tabuleiro do jogo “Corrida dos carrinhos” 

 
(Fonte: BRASIL, 2014b, p. 30) 

 
Problematizações iniciais: Você saberia descrever o percurso da sua casa até a 

escola? Alguém já participou de uma corrida de carrinhos? Como era percurso? Foi construído 
por você? Tinha algum tipo de obstáculo? Alguma placa lhe ajudou a indicar o caminho de 
chegada? Em seguida os alunos se dividiram em grupos de 5 componentes e iniciaram o jogo. 
Demonstraram bastante interesse e envolvimento na atividade, enquanto jogavam, caminhei 
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de grupo em grupo e os mesmos não apresentaram dificuldade no decorrer do jogo, 
concluíram rapidamente, logo após foi proposta uma atividade de sistematização (figura 27). A 
tarefa, repleta de figuras, facilitou a contagem principalmente para alunos com dificuldade na 
construção do conceito de número, desta forma, a visualização ajudou no cálculo. 
 

 

Figura 27 - Recorte da atividade pós-jogo “Corrida dos carrinhos” 

 
(Fonte: BRASIL, 2014b, p. 30) 

 
A atividade de sala foi realizada coletivamente, alguns alunos liam os enunciados 

para a turma e outros vinham ao quadro para escrever e socializar suas respostas. Caso 
necessário, contavam com minha ajuda ou dos colegas. A participação dos alunos em um 
simples gesto como vir ao quadro, escrever sua resposta e explicar como pensou para chegar 
aquele resultado é característica da aprendizagem situada, pois possibilita a valorização das 
diferentes estratégias utilizadas pelos estudantes para solucionar problemas. 

Após o recreio, mostrei aos estudantes, sem expor nomes, algumas produções 
referentes ao nosso projeto, principalmente as da cartilha do 3º ano. Fiz intervenções 
individuais com relação a alguns ajustes no texto.  

Em seguida expliquei a tarefa de casa no livro de português que através de um texto 
e perguntas de interpretação, tratava sobre as mudanças percebidas no decorrer dos anos 
nas moradias das cidades, relacionei o conteúdo do texto com as mudanças ocorridas em 
nossa cidade para a construção do estádio Arenas das Dunas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente investigação teve como ponto de partida a problemática de como 

desenvolver a leitura e escrita em língua portuguesa e matemática nos anos iniciais, 

de forma que as duas áreas estivessem interligadas no decorrer do processo. A 

escolha para o enfoque do letramento se deu por sua relação intrínseca com a 

alfabetização, já que nossa turma de terceiro ano faz parte do ciclo de alfabetização 

formal. O letramento geralmente é posto como exclusivo da língua materna, 

contudo, neste trabalho, adotamos a perspectiva dos letramentos múltiplos 

(STREET, 2007), sendo assim, o letramento em matemática se faz presente.  

 A dificuldade em localizar estudos teóricos específicos sobre o letramento 

em matemática, em consonância com os estudos de Kleiman (2005), nos fez 

questionar sobre a caracterização do letramento matemático nos vários aspectos 

concernentes ao ensino-aprendizagem e quais as implicações de se adotar a 

perspectiva do letramento no ensino da leitura e escrita em matemática. Nossas 

conclusões indicam que o letramento na área de matemática relaciona-se à leitura e 

escrita com base na compreensão e no uso social, ler e escrever como formas de 

agir no contexto da matemática e da língua portuguesa.  

A necessidade de articulação entre a língua materna e matemática, bem 

como a concretização dessa relação no processo de alfabetização e letramento 

fizeram-nos optar pela realização do projeto de letramento.  Este permite a 

(re)significação das práticas de leitura e escrita numa perspectiva emancipatória 

(SANTOS, 2012), ou seja, num cunho democrático. Entender a caracterização do 

letramento matemático nos permitirá compreender os pontos-chave para o 

desenvolvimento da leitura e escrita na matemática, em conjunto com a língua 

materna. 

Compreender as especificidades do letramento em matemática a partir da 

análise do projeto exigiu de nós um distanciamento na (re)leitura de nossa proposta, 

aplicada na turma do terceiro ano. Somente esta separação na análise de nossa 

própria prática nos permitiria entender os princípios do letramento matemático, em 

que ele consiste, qual o perfil das atividades, qual a postura do professor e 

principalmente verificar de que forma a matemática se apresenta nesta perspectiva, 

tão difundida na língua materna e ainda pouco explorada matematicamente. A partir 

do nosso trabalho foi possível concluir e compreender quais os aspectos 
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fundamentais para desenvolver uma prática pedagógica na perspectiva do 

letramento em matemática, aspectos apresentados nos quadros 9 e 1045. 

O letramento matemático é relacionado à chamada matemática do cotidiano, 

ou seja, parte das práticas sociais em que os conhecimentos matemáticos são 

necessários para que as ações sejam efetivadas. Baseados por essa vertente, 

temos o gênero textual como parte integrante do letramento matemático, num ciclo 

onde prática social, gênero textual e conhecimentos matemáticos se interligam de 

modo intrínseco. 

A (re)significação do ensino da leitura e escrita em matemática ainda é 

considerada um desafio, tanto pelas práticas cristalizadas focadas no algoritmo 

como pela dificuldade na formação do professor. Então, nossa proposta foi um 

passo inicial para um ensino da matemática com foco nas práticas sociais. 

A ligação entre a língua portuguesa e matemática ficou mais evidente em 

nosso projeto, visto que a maior parte dos alunos ainda não possuía uma leitura 

fluente e sim silabada ou palavreada46. O que ocasionou a seguinte situação: o 

educando lia silabando e quando terminava não conseguia compreender o que tinha 

lido, solicitando a ajuda da professora. Consideramos então que é preciso priorizar o 

desenvolvimento da fluência leitora dos alunos, pois essa fluência relaciona-se 

diretamente com a compreensão leitora.  

As características dos quadros 9 e 10 foram percebidas na experiência 

vivenciada  na turma do 3º ano da Escola Estadual General Santos Rocha, contudo, 

outras características ainda podem vir a complementar os quadros. Para chegar até 

as características citadas focalizamos no trabalho com a matemática, mas elas são 

perfeitamente aplicáveis em outras áreas, visto que o foco são os letramento(s) 

múltiplos e, portanto, a interlocução com outras áreas de conhecimento. 

Atentar para os fatores citados permitirá a ênfase numa concepção da 

matemática, da sua escrita e seus elementos como parte de nossa vida, percebendo 

a relação entre os modos de ser e de agir através dos conhecimentos matemáticos. 

Nesse sentido, as contribuições das práticas do projeto de letramento para o 

desenvolvimento da leitura e escrita em matemática se dão no sentido de promover 

o crescimento do foco da matemática do cotidiano dentro do universo escolar.  

                                                           
45 Páginas 83 e 85, respectivamente. 
46 Isto é, lê sílaba por sílaba de modo pausado ou palavra por palavra também de forma pausada. 
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A inserção do projeto de letramento em sala de aula ocasiona reflexões 

acerca de práticas pedagógicas cristalizadas, como a de um planejamento voltado 

para o desenvolvimento de habilidades e competências com fins avaliativos, restritos 

ao ambiente escolar, sem relação com o social. No letramento, planejar é bem mais 

do que pensar atividades de treino e fixação do conteúdo, é utilizar o conhecimento 

apreendido na escola como forma de agir socialmente.  

 Este trabalho nos direciona a continuar pesquisando sobre a melhoria do 

fazer pedagógico, pois são necessários mais estudos a fim de subsidiar e aprimorar 

a prática e a formação docente. 
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APÊNDICE A 

Atividade diagnóstica 

 

 
Escola Estadual Gal. Antônio V. Santos Rocha 
Natal, ___ de ____________ de _______ 
Aluno:___________________________________________ Idade:____________ 
Professora:______________________________ Ano:_______________________ 
 

 
 
1. Leia a História em quadrinhos e em seguida responda aos questionamentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) O que a Mônica deseja? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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b) Qual o problema que ela encontra e que a impede de realizá-lo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
c) O que a Mônica fez para solucionar o problema? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
d) Qual o nome da operação matemática que a Mônica utilizou para tentar resolver o 
problema? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
e) Represente a operação matemática que a Mônica utilizou. 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
f) A estratégia utilizada por ela deu certo? Por quê? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
g) A Mônica percebeu o uso dos números no elevador. E você? Em quais outras situações 
do seu dia-a-dia você observa o uso dos números? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.Mônica juntou sua turma para um campeonato de boliche. Os pontos em cada rodada 
foram registrados no quadro abaixo. 

 

Participante 1ª rodada 2ª rodada 3º rodada Total 

Mônica 5 3 1  

Cebolinha 6 3 1  

Magali 1 1 2  

Cascão 4 1 2  

 
a)Preencha o quadro com o total de pontos de cada participante. 

 
b) Quem ganhou o campeonato? Por que este personagem ganhou o campeonato? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
c) Quem perdeu o campeonato? Por que este personagem perdeu o campeonato? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
d) Qual a diferença de pontos entre a Mônica e o Cascão? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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e) Quem tem mais pontos, a Mônica ou o Cascão? Quantos pontos este personagem tem a 
mais? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
f) Quantos pontos faltam para que a Magali alcance a quantidade de pontos do Cebolinha? 
Como você pensou para chegar a este resultado? 

 

 

 
3. Observe a imagem e crie, para um colega resolver, dois problemas com perguntas 
envolvendo contas de adição ou de subtração ou sobre formas geométricas. 

 
 
 

a)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
b)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Observe a imagem e pinte de 

 
a)  Azul os retângulos 
b) Verde os triângulos 
c) Vermelho os quadrados 
d) Amarelo os círculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
5. Agora, escreva o nome da forma geométrica que os objetos lembram. 
 

 
 
6. A menina está segurando a rosa com o braço_____________________ 

 
 
 
7. Observe a imagem e responda: 

 
 
a) Quantas garrafas estão dentro da caixa? _____________________ 

 
b) Quantas estão fora dela?__________________________________ 

 
 

 


