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 Debatedor:  Janaina Weissheimer
(UFRN)

Entendendo a relação entre 
memória de trabalho e leitura

Noite
17:10 - 18:30  Sessão de Pôsteres/Coffee Break 

Coordenadores: Janaina Weissheimer (UFRN)
Cláudia Rahal (IPA - Colégio Monteiro Lobato)
Leandro Lemes do Prado (PUCRS)

Minicursos   
18:30 - 20:30  

Minicurso 1 
Fábulas de todo jeito
Ministrantes: 

Alessandro Façanha (UFRN)

Minicurso 2
 Chapeuzinho Amarelo, Pinote e o gato que pulava em

sapatos: Histórias, metáforas e imaginário infantil
Ministrantes: Angela Chuvas Naschold (UFRN)

Bruna Cardoso Wanderley (UFRN)

Minicurso 3 
Alfabetização cientí�ca:  Conceito, pressuposto e
concepções para a educação cientí�ca e a cidadania
Ministrante: 

Vera Wannmacher Pereira (PUCRS)
Leandro Lemes do Prado (PUCRS)

Minicurso 4

 

Ampliando o olhar - Livro ilistrado e a leitura de
imagens na alfabetização
Ministrante: 

Cláudia Rahal 
(IPA - Colégio Monteiro Lobato)

Minicurso 5
 

Ministrante: 

Tamiris Machado Gonçalves (PUCRS)

Minicurso 6
 O tripé da alfabetização: Consciência fonológica,

príncípio alfabético e letramento
Ministrante: Ana Paula Rigatti Scherer (UFRGS)

Minicurso 7 
Rimas e versos: Poemas e seu papel na alfabetização
Ministrante: Clarice Lehnen Wolff (UFRGS)

Minicurso 8
 Brincar com a palavra: Contar e encantar pela 

descoberta das palavras nas histórias infantis de 
textos literários e de história em quadrinhos
Ministrante:

Estrela Pereira dos Santos (UFRN)

Alfabetização e mídias

Minicurso 9 
PNBE: Da gestão ao leitor, uma rota literária possível
Ministrante: Sayonara Fernandes (UFRN)

Minicurso 10
 Ler é apreender o mundo: A compreensão leitora

a partir de um viés discursivo
Ministrante:

Márcio Danilo Mota Varela (FURB)

Minicurso 11 
Meu aluno tem discalculia, dislexia e tantos
outros transtornos, e agora?
Ministrantes: Cintía Alves Azoni (UFRN)

Izabel Hazin (UFRN)

Lançamento de Livros

  



2120

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

20

PROGRAMAÇÃO

Tarde

Mesa Redonda 5: Bases, Suportes 
Pedagógicos, Informações Científicas
Universos Culturais e
Práticas de Alfabetização

14:00 - 14:25 A alfabetização nas três versões 
da BNCC, conceito, habilidades, 
estrutura e sequência
Debatedor: João Batista de Oliveira

 (Instituto Alfa e Beto - IAB)

14:25 - 14:50  

Debatedor:  Augusto Buchweitz (PUCRS)

15:15- 15:40

 

Discussão 

Dislexia: o que é? Como afeta a 
aprendizagem da leitura? 
O que se pode fazer?

Coordenador: Alessandro Façanha (UFRN)

14:50 - 15:15   

Debatedor:   Angela Chuvas Naschold
 (UFRN)

Alfabetização na interface teorias,
bases, suportes pedagógicos,
formação de professores e
ambientes de ensino

16:00 - 17:00   Sessão de Pôsteres/Coffee Break 
Coordenadores:
Janaina Weissheimer (UFRN)
Cláudia Rahal (IPA - Colégio Monteiro Lobato)
Leandro Lemes do Prado (PUCRS)

Lançamento de Livros

15:40 - 16:00  Intervalo

TERÇA-FEIRA | 08 Agosto 2017

Manhã

Mesa Redonda 3: Compreensão Leitora 
e Escrita na Educação de Crianças

08:00 - 08:25 Leitura/escrita? Escrita/leitura? 
Caminhos e desvios
nessas relações 

 

Debatedor: Vera Wannmacher Pereira 
(PUCRS)

08:25 - 08:50  
 

Debatedor:  Alina Spinillo (UFPE)

08:50 - 09:15 Discussão

09:15 - 09:30 Intervalo

Quem vai ler a história que estou 
escrevendo? O papel do outro
 na revisão textal

Coordenadora: Ana Paula Riggatti Scherer (UFRGS)

Mesa Redonda 4:
Projeto Leitura + Neurociências: 
Uma experiência inovadora de alfabetização

10:00 - 10:25 Universidade, formação de profes-
sores e crianças em alfabetização: 
Como formar e alfabetizar?
Debatedor: Angela Chuvas Naschold 

(UFRN)

10:25 - 10:50  

Debatedor:  Mara Carmelita Lopes
 (SME-Ipanguçu/RN)

11:15- 11:40

 

Discussão 

A Secretaria Municipal de Educação 
e o compromisso com a 
alfabetização das crianças

Coordenador: Alessandro Dozena (UFRN)

10:50 - 11:15  

Debatedor:  Enilda Barbalho 
(SME-Ipanguaçu/RN)

A coordenação pedagógica da 
Secretaria de Educação e o(s) 
professor(es) em formação

09:30 - 10:00 Apresentação Cultural
Gabriel Garcia Maia

Noite
Simpósios   
17:00 - 18:30  

Simpósio 1  
Aprendizado e prazer da leitura: 
Ambientes, suportes e caminhos
Ministrantes: 

Angela Chuvas Naschold (UFRN).
Janaina Weissheimer (UFRN).

Simpósio 2
 A produção escrita de textos nos 

anos iniciais do ensino fundamental
Ministrantes: Alina Spinillo (UFPE)

Jane Correa (UFRJ)

Simpósio 3  
Educação, leitura e neurociências
Ministrantes: 

Vera Wannmacher Pereira (PUCRS)
Leandro Lemes do Prado (PUCRS)

Simpósio 4

 

Ensinar pela palavra e pela contação de histórias: 
Um encantamento necessário nas séries iniciais
Ministrante: 

Ronei Guaresi (UESB)

Simpósio 5
 

Ministrante: 

Maria Regina Maluf (PUCSP)

Simpósio 6
 Consciência linguística no ensino da leitura 

e da escrita nos anos iniciais
Ministrantes: Ana Paula Rigatti Scherer (UFRGS)

Clarice Lehnen Wolff (UFRGS)

Simpósio 7  
Di�culdades na aprendizagem da 
alfabetização e na compreensão leitora: 
Ações de diagnóstico, reensino e remediação
Ministrante: Maria Inez Matoso (UFAL)

Simpósio 8  
Consciência linguística como elemento de ensino, 
antecipação de aprendizado, diagnóstico e intervenção
Ministrante:

Claudia Rahal 
(IPA - Colégio Monteiro Lobato)

Ler é compreender o mundo: 
Discutindo propostas de leitura

Simpósio 9
 

Crianças com de�ciência e os processos de 
alfabetização: Igualdade de oportunidades
Ministrante: Luzia Guacira (UFRN)

Simpósio 10 
Por que tantas crianças vão à escola 
e não aprendem a ler?
Ministrante:

Tamiris Machado Gonçalves (PUCRS)

TERÇA-FEIRA | 08 Agosto 2017

Relatos Pedagógicos de Experiências
18:30 - 20:00  

Relatos 1  
Os processos de alfabetização e 
a igualdade de oportunidades
Ministrantes: 

 Ana Paula Rigatti Scherer (UFRGS)

Relatos 2
 Educação, leitura, escrita e neurociênciasEducação, leitura, escrita e neurociências

Ministrantes: Janaina Weissheimer (UFRN)
Alessandro Dozena (UFRN)

Relatos 3  
Ações na aprendizagem da alfabetização
Ministrantes:  

Ronei Guaresi (UESB)

Relatos 4

 

Encantamentos necessários nos anos iniciais
Ministrante: 

Leandro Lemes do Prado (PUCRS)

Relatoso 5  

Ministrante: 

Relatos 6  

A prática docente para os anos iniciais
Ministrantes: Sayonara Fernandes (UFRN)

Relatos 7
 

Lendo o mundo a partir da 
multiplicidade de linguagens
Ministrante: Tamiris Machado Gonçalves (PUCRS)

Relatos 8  
Ambientes, suportes e caminhos para o 
prazer da leitura e da aprendizagem
Ministrante:

Claudia Rahal
 (IPA - Colégio Monteiro Lobato)

Desa�os e êxitos nos anos iniciais
Clarice Lehnen Wolff (UFRGS)



APRESENTAÇÃO



 A presente publicação porta os resumos apresentados em evento 
promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
por meio do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), a 3ª Jornada 
Internacional de Alfabetização/Edição Brasil, ocorrida de 7 a 8 de 
agosto de 2017. Trata-se de um evento que, ao longo de seus 13 anos de 
desenvolvimento, tem se firmado como um espaço qualificado de discussão 
da temática da leitura.

 Em 2017, diferentemente de anos anteriores, a jornada aconteceu 
em duas edições: em Portugal, na Universidade do Minho (http://eventos.
ciec-uminho.org/lesealf), e no Brasil, na UFRN.

 Para seu desenvolvimento, a 3ª Jornada Internacional de 
Alfabetização contou com o apoio e a participação de pesquisadores da 
Universidade Livre de Bruxelas (ULB), da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e da Universidade Estadual da Bahia (UESB).

 O evento teve o objetivo de contribuir para a discussão sobre os 
desafios brasileiros na área da alfabetização, com destaque para a interface 
do tripé leitura, escrita e oralidade com a literatura, os variados tipos e 
gêneros textuais, bem como o estado da arte das recentes teorizações da 
Ciência da Leitura, com vistas ao alcance da compreensão leitora.

 Para tal, a 3ª Jornada Internacional de Alfabetização foi organizada 
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em conferência, mesas redondas, workshops, minicursos, sessões de 
pôsteres, simpósios e relatos de experiência nos quais foram apresentados 
os trabalhos que compõem o presente livro de resumos.   
 

Angela Chuvas Naschold
  Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA
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Aprendizagem da leitura e da escrita:  
capacidades básicas e  

desenvolvimento mental 

Régine Kolinsky 
Unité de Recherche en Neurosciences Cognitives , 

UNESCOG; CRCN; ULB

Doutora em Psicologia, Diretora de Investigação do Fundo Nacional da 
Investigação Científica da Bélgica, diretora da Unidade de Investigação em 
Neurociências Cognitivas da Universidade Livre de Bruxelas e membro do 
Comité Nacional das Ciências Psicológicas da Academia Real da Bélgica. 
Os seus principais tópicos são as consequências cognitivas e cerebrais 
da literacia e da escolarização (nos quais colabora com investigadores 
portugueses e brasileiros desde há muitos anos) assim como as interações 
entre música e linguagem. Publicou vários livros e cerca de 175 artigos 
e capítulos de livro, alguns em revistas como Science, Nature Reviews 
Neuroscience, Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, Brain, Journal of Experimental Psychology e 
Cognition, e em “Handbooks” como The Oxford Handbook of Reading..





MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 1: LITERATURA E LEITURA
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Literatura infantil  e leitura no 
contexto acadêmico e escolar

Marly Amarilha
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Possui graduação em Letras (Português-Inglês) pelas Faculdades Unidas 
Católicas de Mato Grosso (1974) atual Universidade Católica Dom Bosco 
- UCDB; especialização (1981) e mestrado em Literatura Brasileira pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (1982); doutorado pela University 
of London (1990). Atualmente é professora Titular da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte no Programa de Pós-Graduação em Educação e 
no Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação. Coordena o 
grupo interinstitucional “Ensino e Linguagem”- GPEL . Tem experiência 
na área de Educação e Letras, com ênfase em Teoria da Leitura e Ensino de 
Literatura. Pesquisa ,principalmente, os seguintes temas: leitura;linguagens; 
literatura;literatura infantil, educação fundamental; formação do leitor; 
formação do mediador de leitura; ensino superior.

Conversas sobre livros com crianças 
para formar leitores literários?

Rosa Maria Hessel
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

Possui graduação e mestrado em Letras pela UFRGS (1972 e 1980), doutorado 
em Educação também pela UFRGS (1995) e pós-doutorado pela Faculdade 
de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa (2007-2008) 
e pelo GRETEL, da Universidad Autónoma de Barcelona (2015). Professora 
titular aposentada da Faculdade de Educação da UFRGS; atualmente, é 
professora permanente convidada do PPGEducação na mesma unidade. 
Atua principalmente nos seguintes temas: Estudos Culturais, identidade, 
diferença, literatura infanto-juvenil, representações docentes, discursos, 
leitura e produção textual.





MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 2: NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
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Entendendo a relação entre 
memória de trabalho e leitura 

Janaína Weissheimer
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Janaína Weissheimer possui graduação em Letras Português-Inglês pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1999), mestrado em Linguística 
Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2002) e doutorado 
em Letras (Inglês e Literatura Correspondente) pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (2007). Realizou estágio pós-doutoral (bolsista CAPES) 
no Kutas Cognitive Electrophysiology Lab na University of California San 
Diego (UCSD) de 2014 a 2015. É professora associada do Departamento de 
Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) em Natal, membro permanente do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL-UFRN), atuando na 
linha de pesquisa sobre Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, 
e colaboradora no Instituto do Cérebro da UFRN.

Dormir, sonhar e aprender

Sidarta Ribeiro
Instituto do Cérebro da UFRN

Professor Titular de Neurociências e Diretor do Instituto do Cérebro da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É Bacharel em Ciências 
Biológicas pela Universidade de Brasília (1993), Mestre em Biofísica pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994), Doutor em Comportamento 
Animal pela Universidade Rockefeller (2000) com Pós-Doutorado em 
Neurofisiologia pela Universidade Duke (2005). Tem experiência nas áreas 
de neuroetologia, neurobiologia molecular e neurofisiologia de sistemas, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Sono, sonho e memória; 
plasticidade neuronal; comunicação vocal; competência simbólica em 
animais não-humanos; psiquiatria computacional e neuroeducação. 
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A qualidade do ambiente de apendizagem  
e as funções executivas

Antonio Pereira
Universidade Federal do Pará, UFPA

Neurocientista, atualmente é professor associado do Instituto de Tecnologia 
da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutor em Ciências Biológicas 
(Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pós-doutor 
pelo Duke University Medical Center. Seus interesses de pesquisa são: 
interface cérebro, máquina, educação e cognição; plasticidade neuronal; 
doença de Parkinson; imagética motora; morfofisiologia dos sistemas 
sensoriais; neuropatologia.



MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 3: COMPREENSÃO LEITORA E ESCRITA



4140

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

Leitura/escrita? Escrita/leitura? 
Caminhos e desvios nessas relações 

Vera Wannmacher Pereira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

Vera Wannmacher Pereira é Bolsista de Produtividade DT do CNPq. Possui 
mestrado e doutorado em Letras (concentração em Linguística Aplicada) e 
pós-doutorado em Psicolinguística. Na Escola de Humanidades: Letras da 
PUCRS, é docente titular e permanente do PPGL. Desenvolve atividades como 
professora, pesquisadora e orientadora e coordena o Núcleo de Pesquisa 
em Cognição, Cultura, Linguagens e Interfaces: ciência, arte e tecnologia 
- NUCCLIN, que se caracteriza por trabalho integrado de ensino, pesquisa 
e extensão. Seus estudos e experiências, com ênfase na compreensão e no 
processamento da leitura, estão situados na Psicolingüística e interfaces, 
utilizando tecnologias, como processos e produtos.

Quem vai ler a história 
que estou escrevendo? 

O papel do outro na revisão textual

Alina Spinillo
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE

Professora Titular do Departamento de Psicologia e da Pós-Graduação em 
Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco. Coordenadora 
do Núcleo de Pesquisa em Psicologia da Educação Matemática (NUPPEM). 
Pesquisadora Nível 1B do CNPq, tendo como áreas de pesquisa a Psicologia 
do Desenvolvimento Cognitivo e a Psicologia da Aprendizagem. É doutora em 
Psicologia do Desenvolvimento pela University of Oxford, Inglaterra, e pós-
doutora pela University of Sussex, Inglaterra. Suas investigações versam sobre 
o conhecimento de crianças sobre textos; desenvolvimento da consciência 
metatextual; produção e compreensão de textos em crianças; letramento 
em uma perspectiva psicológica; e psicologia da educação matemática, com 
ênfase no desenvolvimento de conceitos matemáticos e sentido numérico 
em crianças.





MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 4: PROJETO LEITURA + NEUROCIÊNCIAS DA 
UFRN: UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA DE ALFABETIZAÇÃO
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A secretaria de Educação Municipal 
e o compromisso com a 

alfabetização de crianças

Mara Carmelita Pessoa Lopes e Lopes
Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu/RN

Atua na Secretaria de Educação de Ipanguaçu como Secretária Adjunta de 
Educação de 2012 até os dias atuais. Possui Magistério das Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental, pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (1988) e experiência na área de planejamento escolar e coordenação 
tendo como principais campos de interesse e pesquisa: formação docente, 
gestão pública e alfabetização.

Universidade, formação de professores 
e crianças em alfabetização: 
Como formar e alfabetizar?

Angela Chuvas Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Professora Associada da UFRN onde é docente do DEDUC/CERES e 
colaboradora do Instituto do Cérebro. Desenvolve estudos e pesquisas na 
área de formação de professores com ênfase na Educação, Neurociências 
Cognitivas, Ciência da Leitura e interfaces. Atuou em escolas da Secretaria 
Municipal de Educação de Porto Alegre/RS na coordenação de projetos 
ligados à alfabetização. Possui Doutorado e Mestrado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pós-Doutorado 
em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGL/PUCRS), em Estágio 
Interinstitucional pelo Instituto do Cérebro da UFRN.  É coordenadora do 
Projeto Leitura + Neurociências (Convênio UFRN/Secretaria de Educação 
Básica do MEC).
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A coordenação pedagógica da 
Secretaria de Municipal de Educação 

e os professores em formação

Enilda de Souza Barbalho
Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu/RN

Atua na Secretaria de Educação de Ipanguaçu como Diretora Executiva 
dos Programas Educacionais do MEC, desenvolvendo, ainda, atividades 
complementares a sua diretoria, como participante da Comissão de 
Avaliação de Desempenho dos Profissionais da Educação Básica Municipal 
(na condição de Membro da Equipe de Planejamento) e coordenadora de 
estudos e discussões relativas às políticas locais de Educação de Campo e 
à implementação, monitoramento e avaliação dos programas do governo 
federal nas escolas, Mais Educação e Mais Cultura. Possui experiência 
na área de Planejamento Escolar e Coordenação Pedagógica nas Escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Ipanguaçu/RN, tendo como principais 
campos de interesse e pesquisa: formação docente, educação do campo e 
educação em tempo integral.



MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 5: BASES, SUPORTES PEDAGÓGICOS, 

INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS, UNIVERSOS CULTURAIS E 
PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO
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Dislexia: o que é? 
Como afeta a aprendizagem da leitura? 

O que se pode fazer?

MAugusto Buchweitz
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

Professor dos programas de pós-graduação em Letras-Linguistica e 
Medicina-Neurociências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS). Pesquisador do Instituto do Cérebro (www.pucrs.br/
inscer). Coordenador dos projetos ACERTA - Avaliação de Crianças Em 
Risco de Transtorno de Aprendizagem (CAPES-OBEDUC) (http://inscer.
pucrs.br/projeto-acerta-2/) e VIVA - Vida e Violência na Adolescência 
(Banco Interamericano de Desenvolvimento). É membro fundador da 
Rede Nacional de Ciência para Educação (www.cienciaparaeducacao.org) 
e integrante do conselho administrativo da Rede.

A alfabetização nas três versões 
da BNCC, conceito, habilidades, 

estrutura e sequência

João Batista de Oliveira
Instituto Alfa e Beto

É presidente do Instituto Alfa e Beto, ONG que promove políticas e práticas 
de educação baseada em evidências. Atuou como professor da rede 
pública de ensino e lecionou em universidades estrangeiras, entre elas a 
Stanford University. Ocupou cargos executivos em organismos nacionais 
e internacionais como a OIT, Banco Mundial e MEC. Como consultor, 
trabalhou junto a diversos estados e municípios desenvolvendo programas 
de regularização do fluxo escolar. Foi idealizador dos programas Acelera 
Brasil e Escola Campeã, ambos patrocinados pelo Instituto Ayrton Senna. 
Oliveira é psicólogo e Ph.D em Educação pela Florida State University (EUA) 
e autor de dezenas de livros, entre eles: “A Pedagogia do sucesso” (Saraiva, 
2001), “A Escola vista por dentro” (Alfa Educativa, 2002) e “Reforma na 
educação: por onde começar?” (Alfa Educativa, 2006).
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Alfabetização na interface teorias, 
bases, suportes pedagógicos, 

formação de professores 
e ambientes de ensino.

Angela Chuvas Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Professora Associada da UFRN onde é docente do DEDUC/CERES e 
colaboradora do Instituto do Cérebro. Desenvolve estudos e pesquisas na 
área de formação de professores com ênfase na Educação, Neurociências 
Cognitivas, Ciência da Leitura e interfaces. Atuou em escolas da Secretaria 
Municipal de Educação de Porto Alegre/RS na coordenação de projetos 
ligados à alfabetização. Possui Doutorado e Mestrado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pós-Doutorado 
em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGL/PUCRS), em Estágio 
Interinstitucional pelo Instituto do Cérebro da UFRN.  É coordenadora do 
Projeto Leitura + Neurociências (Convênio UFRN/Secretaria de Educação 
Básica do MEC).
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de forma a desenvolver as múltiplas leituras que a abordagem metafórica 
de contação, integrada à metodologia globalizadora de planejamento, 
desencadeia no imaginário infantil ao surpreender a criança sobre aspectos 
inusitados da narrativa. Para tal, serão apresentadas propostas de atividades 
práticas com histórias infantis que possam ser utilizadas pelo professor 
em seu trabalho de sala de aula.

Alfabetização científica: Conceito, pressupostos e 
concepções para a educação científica e a cidadania.

Dr. Alessandro Façanha
Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Pretende-se no minicurso pensar o processo de alfabetização científica como 
um desenvolvimento educacional interligado ao contexto da escola e da 
sociedade o mesmo tempo que se caracterizará o processo da alfabetização 
científica no ensino fundamental conforme as habilidades necessárias à 
competência científica, na elaboração de estratégias didático-metodológicas 
para a concretização da alfabetização cientifica.

Fábula de todo jeito

Dr.ª Vera Wannmacher Pereira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

Ms. Leandro Lemes do Prado
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

O minicurso tem por objetivo apresentar atividades pedagógicas que 
trabalhem com o aprendizado do gênero textual fábula, enfatizando os 
recursos linguísticos provenientes desse texto e explorando a consciência 
textual dos textos trabalhados. A ideia é apontar caminhos para que o 
professor possa planejar suas atividades em sala de aula de forma lúdica e 
com o apoio teórico linguístico necessário. Para tanto, serão apresentadas 
algumas propostas de atividades pedagógicas em fábulas que possam 
contribuir com o trabalho do professor.

Chapeuzinho Amarelo, Pinote e O Gato que Pulava em 
Sapatos, histórias, metáforas e imaginário infantil 

Dr.ª Angela Chuvas Naschold
Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

No objetivo de desenvolver a escrita, o prazer pela leitura e a compreensão 
do sentido de histórias infantis, o minicurso irá apresentar os caminhos 
desenvolvidos pelo projeto Leitura + Neurociências para que o professor 
planeje suas atividades em sala de aula utilizando estratégias inovadoras de 
contação. A ideia é apontar caminhos que utilizem atividades com histórias 
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O tripé da alfabetização:  
Consciência fonológica, proncípio alfabético e letramento

Dr.ª Ana Paula Rigatti Scherer
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

O minicurso abordará uma proposta metodológica de alfabetização que leva 
em conta três aspectos fundamentais: atividades de consciência fonológica, 
a explicitação do princípio alfabético e o uso do letramento. Com base na 
tese de Rigatti-Scherer (2008), o minicurso apresenta dados empíricos de 
que o uso deste tripé favorece o processo de alfabetização.

Rimas e versos: Poemas e seu papel na alfabetização

Dr.ª Clarice Lehnen Wolff
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

Nesse minicurso, os poemas, cantigas, trava-línguas e parlendas serão 
analisados e trabalhados como um convite para o contato prazeroso com 
o mundo escrito. Serão apresentados aspectos linguísticos, afetivos, e 
cognitivos estimulados com estes textos, que aproximam cultura, arte e 
linguagem, bem como propostas de trabalho de linguagem com os mesmos. 
Realçando a importância da leitura de textos atrativos feita para a criança 
no período de alfabetização, os poemas infantis mostram-se bastante 
adequados para auxiliá-la a transitar nessa ponte a ser construída entre 
o oral e o escrito.

Ampliando o olhar -  
Livro ilustrado e a leitura de imagens na alfabetização

Ms. Estrela Pereira dos Santos
Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

ENesse minicurso será trabalhado o livro ilustrado como recurso didático 
pedagógico na alfabetização. Desde a perspectiva de imagem também se lê 
serão apontados caminhos para leitura de imagem, o papel da ilustração 
para o processo de ensino aprendizado da linguagem visual, a importância 
do desenvolvimento do pensamento visual na infância (apreciação, prática 
e crítica), bem como a criatividade como elemento fundamental para 
resolução de problemas.

Alfabetização e mídias

Dr. Márcio Danilo Mota Varela

Apresentar o andamento das pesquisas sobre a aplicação da mídia 
em contexto escolar de alfabetização. Demonstrar a importância do 
discernimento da relação entre alfabetização e letramento. Oferecer um 
novo recurso prático de construção e análise de conteúdos literários e 
audiovisuais infantis.
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implementação dessa política pública. Apresentaremos práticas pedagógicas 
de como a literatura infantil pode figurar no contexto da rotina escolar  
visando possibilitar a formação do leitor ainda na infância.

Ler é aprender o mundo:  
A compreensão leitora a partir de um viés discursivo

Ms. Tamiris Machado Gonçalves
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

Os estudos linguísticos desdobram-se em diferentes perspectivas, ancoradas 
em paradigmas diversos, com metalinguagem e modo próprios de analisar 
os objetos. Neste minicurso, discorre-se sobre o ato de ler nos anos iniciais 
a partir do ponto de vista textual-discursivo, baseado em Mikhail Bakhtin 
e seu Círculo de estudos (2011; 2009), bem como em Marcuschi (2008, 
2012) e Rojo (2009). Para alcançar esse objetivo, apresentam-se atividades 
em que serão examinados, de modo teórico e prático, diferentes gêneros 
textuais voltados ao público infantil a fim de demonstrar que a prática 
leitora desde uma perspectiva textual-discursiva é global, requerendo 
variadas estratégias e competências. Com as discussões levantadas, 
espera-se contribuir para o fazer docente dos professores dos anos iniciais, 
apresentando ideias acerca de como pode se dar um trabalho significativo 
em torno da leitura de diferentes gêneros textuais.

Brincar com a palavra:  
Contar e encantar pela descoberta de palavras nas histórias 

infantis de textos literários e de história em quadrinhos

Dr.ª Cláudia Belmonte Rahal
 Centro Universitário Metodista do Sul e Colégio Monteiro Lobato

Este minicurso tem por objetivo apresentar atividades pedagógicas que 
trabalhem com o aprendizado da palavra ao texto, enfatizando o recurso 
linguístico da polissemia e explorando a consciência textual das histórias 
trabalhadas. A ideia é apontar caminhos para que o professor possa planejar 
suas atividades em sala de aula de forma lúdica e com o apoio teórico 
linguístico necessário. Para tanto, serão apresentadas algumas propostas 
de atividades pedagógicas em histórias infantis e histórias em quadrinhos 
que possam contribuir com o trabalho do professor.

Programa Nacional Biblioteca na Escola: 
 Da gestão ao leitor uma rota literária possível

Sayonara Fernandes da Silva
Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Apresentação e discussão do processo de avaliação, seleção de obras de 
literatura e implementação da política pública de leitura do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola – PNBE para as escolas públicas do Brasil. 
Nesse minicurso discutiremos os critérios de qualidade de escolha de 
obras: a qualidade textual, a qualidade temática e a qualidade gráfica 
apresentando uma análise dos desdobramentos pedagógicos decorrentes da 
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Meu aluno tem discauculia, dislexia e tantos outros 
transtornos, e agora? 

Dr.ª Cíntia Alves Salgado Azoni 
Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Dr.ª Izabel Augusta Pires Hazin
 Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Este minicurso tem por objetivo apresentar atividades pedagógicas que 
trabalhem com o aprendizado da palavra ao texto, enfatizando o recurso 
linguístico da polissemia e explorando a consciência textual das histórias 
trabalhadas. A ideia é apontar caminhos para que o professor possa planejar 
suas atividades em sala de aula de forma lúdica e com o apoio teórico 
linguístico necessário. Para tanto, serão apresentadas algumas propostas 
de atividades pedagógicas em histórias infantis e histórias em quadrinhos 
que possam contribuir com o trabalho do professor.



WORKSHOPS
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Você gosta de histórias? Pois então venha ouvir e contar!.

Dr.ª Vera Wannmacher Pereira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

Ms. Leandro Lemes do Prado
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

Este workshop pretende trazer o aporte teórico da contação de histórias 
como um recurso para o trabalho com a leitura em sala de aula, bem 
como para incentivá-la no ambiente pedagógico. Nesse sentido, partindo 
da contação de histórias, tem-se por objetivo apresentar técnicas que 
auxiliem o professor a preparar atividades pedagógicas com esse recurso 
para aprimorar o trabalho com histórias no espaço de aprendizagem. Ao 
fim da atividade, os participantes integrarão uma roda de contação na 
qual eles ouvirão e contarão histórias utilizando as técnicas desenvolvidas 
ao longo do workshop.

Escrever sem texto? Como reconhecer o tipo de texto pela 
sua superestrutura? venha conhecer as características de 

diferentes gêneros textuais!

Dr.ª Cláudia Belmonte Rahal
 Centro Universitário Metodista do Sul e Colégio Monteiro Lobato

ste workshop pretende trabalhar com o reconhecimento da superestrutura 
de determinados gêneros textuais, apresentando atividades práticas de 
leitura a partir da discussão sobre a importância da consciência textual. 
A ideia é brincarmos com a leitura de superestruturas, desvendando o 
gênero textual antes mesmo da leitura do próprio texto.

Sons, educação geográfica e inteligência espacial

Dr. Alessandro Dozena
Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

Refletir sobre o desenvolvimento cognitivo e o papel dos sons e das 
músicas no ensino de Geografia, acionando conhecimentos teórico-práticos 
constitutivos do processo de alfabetização geográfica. Abordaremos 
aspectos do processo de aquisição da inteligência espacial mediados pelos 
sons e pelas músicas. O uso de recursos didáticos musicais específicos à 
alfabetização geográfica, a exemplo de jogos e brincadeiras com percussão 
corporal e improvisação, nos permitirá acionar dimensões relacionadas às 
discussões teóricas sobre identidade e música, e dialogar com as tendências 
atuais do ensino e aprendizagem em Geografia.

Portfólios didáticos de história infantis,  
poemas e parábolas podem desenvolver a leitura,  

a escrita e a oralidade das crianças? 

Dr.ª Angela Chuvas Naschold
Univesidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN

No intento de acionar o gosto e o prazer de aprender brincando de forma 
séria serão apresentados - a partir de pressupostos teóricos fundamentados na 
Ciência da Leitura e na Ciência da Educação - Portfólios Didáticos de histórias 
infantis, poemas e parábolas que objetivam o desenvolvimento do tripé: leitura, 
escrita e oralidade. O uso de uma sequência didática utilizando recursos tais 
como: vídeos, filmes e músicas em intertexto com variados tipos e gêneros 
textuais comporão o quadro teórico-prático do workshop.
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A frase na sala de aula: Atividades de leitura e escrita

Dr.ª Ana Paula Rigatti Scherer
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

Este workshop pretende oferecer aporte prático por meio de atividades 
e recursos pedagógicos para o ensino da escrita da frase, sua estrutura 
e segmentos, tão importante para adentrar em níveis posteriores de 
complexidade, como o textual, por exemplo. Sendo assim, o workshop 
pretende apresentar além de atividades para a escrita, atividades para uso 
da consciência sintática, recurso fundamental na aprendizagem deste nível 
de escrita.

Palavras em ação Atividades lúdicas  
de consciência fonológica na alfabetização

Dr.ª Clarice Lehnen Wolff
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

Possibilitar aos participantes compreender e vivenciar a importância da 
consciência fonológica para a alfabetização, propondo atividades lúdicas 
e integradas a pequenos textos para o uso na sala de aula. Através de 
brincadeiras com músicas, poemas, jogos, palavras e sons, o objetivo é 
sensibilizar, oferecer e inspirar atividades para o professor alfabetizador 
aplicar em sala de aula, a fim de facilitar a ponte entre oralidade e a escrita 
dos alunos.

Ensino da lingua portuguesa nos anos iniciais: O 
texto como unidade de ensino

Ms. Tamiris Machado Gonçalves
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS

Os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam que o texto seja a unidade 
de ensino das aulas de português, uma vez que nelas o objetivo maior 
deve ser ensinar o aluno a produzir e compreender textos em língua 
materna, valendo-se de todas as competências que esse ato implica. Tendo 
em vista essas considerações, diz-se que o ensino de Língua Portuguesa 
pode ocorrer pautado em metodologias que estabeleçam um vínculo com 
as práticas sociais nas quais os alunos estão inseridos, legitimando usos, 
modalidades e variedades linguísticas. Por outro lado, é possível que haja 
também a abordagem dos conteúdos de língua materna, via diversificado 
repertório de gêneros textuais, de modo a projetar registros variados, a 
fim de ampliar as experiências de uso da língua. Nesses termos, as aulas de 
português são uma oportunidade para reflexão sobre os usos da língua(gem) 
em diversos contextos de produção, circulação e recepção de textos em 
gêneros específicos, em modalidade oral e escrita, tanto no registro formal 
quanto informal. Ademais, configura ocasião para discutir questões de 
leitura e compreensão de temas transversais, importantes para a formação 
cidadã. Assim sendo, este workshop visa a problematizar o texto como 
unidade de ensino, tendo como perspectiva a tríade USO “ REFLEXÃO 
“USO, para ministrar os saberes próprios do ensino fundamental, séries 
iniciais. Para tanto, está-se partindo das discussões dos PCNs (1997); de 
autores como Bakhtin (2009; 2011; 2015), Pereira (2015; 2012), Dehaene 
(2007), para citar alguns.
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Educação Infantil e Alfabetização:  
Como ensinar de modo prazeroso e apropriado?

Dr.ª Regina Maluf
Univesidade Federal de São Paulo, USP/PUCSP

A história de nossas aprendizagens começa na Educação Infantil, que é 
atualmente vista como a fase mais importante para o desenvolvimento 
cerebral e as primeiras aprendizagens. Nessa fase o desenvolvimento da 
linguagem, juntamente com outras funções executivas, deve ser um objetivo 
fundamental das práticas educacionais. Neste workshop serão analisados 
e discutidos os conhecimentos atuais sobre a aquisição da linguagem e 
a passagem para a sua expressão escrita, mediante práticas facilitadoras 
do desenvolvimento das habilidades metalinguísticas, como por exemplo 
as habilidades de consciência fonológica, fonêmica e sintática. Serão 
propostos exercícios práticos, bem como planejamento para a realização 
de pesquisas de intervenção experimental, como vias de produção de 
conhecimento baseado em evidências.

Identificando e intervindo em caso de aprendizado 
 abaixo do esperado no ciclo de alfabetização

Dr. Ronei Guaresi
 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB

A identificação e a intervenção precoce em caso de aprendizado abaixo do 
esperado têm respaldo tanto neurocientífico quanto social. Neurocientífico 
porque diversos estudos da chamada Ciências da Leitura sugerem que um 
programa de intervenção precoce tem mais chances de ser bem-sucedido 
em função de maior plasticidade neuronal disponível nas crianças. Social 
porque entendemos que alfabetizar bem e no tempo certo favorece uma 
maior equidade nas oportunidades sociais dos indivíduos. Portanto, 
fundamentado na literatura científica que associa consciência linguística 
e desempenho em leitura e escrita (GOMBERT, 1992; SCLIAR-CABRAL, 
2009), na importância da intervenção precoce em caso de dificuldade de 
aprendizado (DEHAENE, 2012); de que o diagnóstico não é uma condição 
para a administração inicial de programa interventivo (GUARESI; ALMEIDA, 
2015) e de que ferramentas tecnológicas podem colaborar o professor na 
gestão de casos de aprendizado da leitura e da escrita abaixo do esperado 
(LUZ; BUCHWEITZ, 2016) , nesse workshop vamos divulgar e discutir o 
Programa de Acompanhamento do Aprendizado Inicial da Leitura e da 
Escrita desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizado 
Inicial da Leitura e da Escrita e atualmente em experiência piloto no 
Sudoeste da Bahia.
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visualizado nos momentos das apresentações em que interagem e adentram 
no imaginário e no mundo da fantasia que a leitura nos permite conhecer.

Palavras-chave: BIBLIOTECA ESCOLAR, LEITURA, FORMAÇÃO DO LEITOR.

A influência da biblioteca escolar para o trabalho  
com a leitura: reflexões sobre práticas acerca  

da formação do leitor
Letícia Bezerra França

leticiafranca_pedagogia@outlook.com

Gisélly Andreza Araújo
gisellyandreza@hotmail.com

Kaiza Maria Alencar de Oliveira
kaizaalencar@yahoo.com.br

A escola tem um grande desafio para contribuir na formação de leitores 
e inserir os educandos no mundo letrado, e por isso consideramos a 
biblioteca escolar um lugar propício para o trabalho com a leitura. Diante 
desse aspecto, o presente trabalho tece uma discussão sobre a influência 
da biblioteca escolar, buscando compreender de que forma as práticas 
de leitura propiciadas na biblioteca da Escola municipal São Benedito no 
município de Pau dos Ferros/RN tem contribuído para a formação leitora dos 
alunos. Esta pesquisa é de caráter qualitativo, com estudo bibliográfico e de 
campo, cujos dados tratam-se de observações realizadas na biblioteca escolar 
pelas estagiárias do curso de Pedagogia do Campus Avançado Professora 
Maria Eliza de Albuquerque Maia (CAMEAM/UERN). Os resultados revelam 
a importância de realizar práticas efetivas de fomento a leitura, tendo 
em vista que as mesmas contribuem na construção de leitores. Assim, as 
práticas de leitura desenvolvidas na biblioteca têm mobilizado a participação 
efetiva dos alunos, sendo possível constatar mudanças de concepções e 
comportamentos favorecendo o prazer e gosto pela leitura observadas no 
processo construtivo dos alunos que ao serem inseridos nas práticas de 
leitura propostas na biblioteca, são provocados pelos textos que leem e se 
formam a partir da experiências que acumulam no seu cotidiano, como 
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alfabetização de jovens e adultos. Foi possível perceber a formação como 
espaço privilegiado aos alfabetizadores quanto ao compartilhamento, 
à reflexão sobre a prática e à construção de conhecimentos relativos à 
alfabetização de jovens e adultos. Os resultados, mesmo que preliminares, 
sugerem ainda a necessidade de superação da distância entre o proposto 
na base teórica do programa de alfabetização de adultos e as práticas 
pedagógicas desenvolvidas pelos alfabetizadores nas salas de alfabetização.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, FORMAÇÃO DE 
ALFABETIZADORES, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO  

Formação de alfabetizadores no programa Brasil  
Alfabetizado no município de Baraúna /RN:  

Relato de uma experiência
Rosilene da Costa Bezerra Ramos 

rosilenerb@hotmail.com 

Charles Lamartine de Sousa Freitas
charles.lamartine@gmail.com 

Rosa Maria da Costa Siqueira
rosabenicio@hotmail.com

José Alexandre Ramos Neto
fpr_alexandre@hotmail.com 

Este texto origina-se de um estudo de mestrado em andamento intitulado 
Entre memórias, rimas e versos: experiências formadoras na voz de um 
poeta popular no Programa Brasil Alfabetizado – Baraúna/RN, com 
enfoque na história de vida e narrativas de experiências formadoras, 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Para o desenvolvimento da 
pesquisa de cunho qualitativo, emprestam suporte teórico, os estudos de 
Freire (1980, 1987, 1996 e 2007), Brandão (1981) e Tardif (2010). O recorte 
objetiva apresentar algumas reflexões acerca da nossa experiência como 
formadores de alfabetizadores, no período de março a outubro de 2012, 
oportunidade em que foram desenvolvidas as ações de formação inicial e 
continuada para os docentes do Programa Brasil Alfabetizado. Os estudos de 
formação objetivavam propiciar aos alfabetizadores conhecer concepções 
e respectivas metodologias para a ação alfabetizadora; discutir conteúdos 
de fundamentação para o desenvolvimento das práticas pedagógicas; 
esclarecer a articulação e a relação com outras ações voltadas à melhoria 
da qualidade da alfabetização de jovens, adultos e idosos. A motivação 
pela temática surgiu pela atuação profissional da autora na área de 
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com a ludicidade por ser um fator forte e facilitador, na compreensão dos 
alunos. Foi no uso dos jogos pedagógicos, com maior ênfase nos jogos da 
caixa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que 
conseguimos despertar o interesse e participação, procurando relacioná-
los à vida escolar, e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, dos 
alunos-pacientes, em atendimento hospitalar. Os desafios são muitos, 
mas como resultados percebemos que brincando também se aprende, que 
o lúdico auxilia nos processos de aprendizagem, além de ser, estratégia 
pedagógica prazerosa e significativa para a aprendizagem dos atendidos, 
no ambiente hospitalar.  Temos muito a avançar, mas dentro de nossas 
possibilidades estamos concretizando o direito aos estudos de crianças 
e adolescentes em situação de adoecimento e hospitalização de maneira 
lúdica e prazerosa. 

Palavras-chave: JOGOS; CLASSE HOSPITALAR; ALFABETIZAÇÃO.

A importância do lúdico no desenvolvimento  
da leitura no atendimento dos alunos:  

Na classe hospitalar do Hospital Giselda Trigueiro
Thaíse de Santana Lopes

e_sia_ht@yahoo.com.br

Roberta Nunes Ribeiro
robertanunes2003@yahoo.com.br

Fernanda Lúcia N. Freire
fernandalnfreire@hotmail.com

O presente trabalho relata a experiência desenvolvida, no processo de 
alfabetização dos alunos-pacientes internados, no Setor de Pediatria, 
do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), referência em todo o Rio Grande 
do Norte, em casos graves e/ou complexos no tratamento de doenças 
infecto contagiosas. O objetivo central do nosso trabalho é refletir 
acerca da importância da ludicidade, no desenvolvimento da leitura, 
mais especificamente no uso de jogos como elementos que contribuem 
na prática pedagógica de maneira lúdica, significativa e transdisciplinar, 
tomando como base os trabalhos de D’Ambrósio (2006), Fonseca (1999), 
Noronha (2017), Piaget (1976). Desde que o hospital implementou a 
classe hospitalar, em janeiro de 2014, em contrato com a Secretaria de 
Educação do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC), a classe hospitalar 
vem buscando metodologias para auxiliar no atendimento dos alunos-
pacientes. Funcionando no turno matutino, os alunos são atendidos, em 
intervalos diferenciados, por nível de ensino. Certamente, é um desafio, 
falar de alfabetização em um ambiente que não é a sala de aula regular. 
Alguns receios se apresentam nesse momento como, dar aula em um espaço 
escolar não regular, conquistar a criança ou adolescente em tratamento 
de saúde para realizar atividades. Diante desses fatos, buscamos trabalhar 
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Lendo, escrevendo e recitando no sarau alfabetário
Maria das Graças Vital Leite 

gv.leite@hotmail.com

O presente trabalho relata uma experiência com alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental, que teve como objetivo desafiar a turma para a construção 
e sistematização do conhecimento caracterizado, sobretudo pela leitura e 
produção do gênero textual poema. Segundo Leal Albuquerque (2005), Freire 
(1989) e Martins (2006) a construção da leitura e escrita se dá através de 
situações diversificadas de ensino e aprendizagens e do contato diretos com 
suportes e materiais escritos. Assim, adotamos uma metodologia que fosse 
desenvolvida coletivamente pela professora e o grupo de alunos através de 
uma sequência didática planejada com objetivos bem definidos, recursos 
instrucionais, motivação, tempo estimado para aula, desenvolvimento e 
avaliação. De acordo com a metodologia utilizada demos início aos trabalhos 
com a leitura deleite do Alfabetário do autor José de Nicola. Durante o 
processo de leitura e discussão do texto as crianças revisaram o alfabeto, 
questionando e compreendendo a sonoridade das palavras atenuando os 
significados e as emoções vividas durante a leitura. A partir do contato 
com a obra, entre o folhear de cada página as crianças decidiram realizar 
um sarau poético para apresentá-lo o dia da reunião de pais da turma. 
Para finalizar a sequência didática foi realizado o Sarau Alfabetário, título 
dado pela turma, no qual, além da apresentação da obra do autor, foram 
apresentadas às famílias e a comunidade escolar a produção poética dos 
próprios alunos. Como resultado percebemos um novo olhar da comunidade 
para o processo de leitura e alfabetização das crianças; o prazer e a emoção 
da turma em protagonizar seus textos poéticos e a confirmação de que uma 
aula de leitura bem planejada contribui para formação leitora da criança
Palavras-chave: LEITURA; POEMA; SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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os gêneros textuais podem contribuir como forma de acesso estruturado, 
coerente e significativo às produções humanas, além de reforçarem a ideia 
da indissociabilidade entre alfabetização e letramento (SOARES, 2010). Nesse 
cenário, os gêneros textuais (carta, convite, roteiro de entrevista, receita, 
textos coletivos, etc.) são trabalhados no contexto do Tema de pesquisa com 
o objetivo de experienciar a linguagem como interação verbal (BAKHTIN, 
1997), impregnada de sentido e intenção, valorizando as práticas de leitura 
e escrita como forma de interação e prática social (MARCUSCHI, 2008). 
Assim, ao refletir sobre o trabalho com os gêneros textuais no contexto do 
Núcleo de Educação da Infância, pode-se compreender que a aprendizagem 
da linguagem escrita deve pautar-se na interação com gêneros textuais 
em circulação na sociedade.

Palavras-chave: GÊNEROS TEXTUAIS; TEMA DE PESQUISA; ALFABETIZAÇÃO; 
PRÁTICA SOCIAL.

Os gêneros textuais nos temas de pesquisa do NEI: uma 
possibilidade de ensino e aprendizagem da linguagem escrita

Uiliete Márcia Silva de Mendonça Pereira
etinharon@gmail.com

Kívia Pereira de Medeiros Faria
kivia.medeiros@hotmail.com

Vanessa Alessandra Cavalcanti
psicopedagoga.vanessa@gmail.com

Luana Priscila da Silva Gomes
luanna.gomes1@gmail.com

Esthephania Oliveira Batalha
esthephania_@hotmail.com 

O estudo discute a importância do trabalho com gêneros textuais como 
prática contextualizada para o ensino e aprendizagem da linguagem escrita. 
O uso dos diversos gêneros textuais presentes na proposta pedagógica do 
Núcleo de Educação da Infância – Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (NEI/CAp-UFRN) vem se configurando 
como uma forma de compreender os processos de ensinar e aprender na 
educação da infância, partindo do entendimento de que a aprendizagem 
da linguagem escrita deve acontecer por meio da participação e inserção 
das crianças em práticas sociais envolvendo gêneros textuais diversos. 
No NEI, a metodologia do Tema de Pesquisa, fundamentada nos estudos 
de Rêgo (1998), articula três dimensões básicas (o conhecimento das 
áreas de conteúdo, o contexto sociocultural da criança e os aspectos 
vinculados diretamente à aprendizagem) e se caracteriza também pelo 
estudo da realidade (ER), organização do conhecimento (OC) e aplicação 
do conhecimento (AC). No contexto dessa metodologia, observam-se que 
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escutar, ler e escrever. Esse método proporcionou crescimentos emocional e 
cognitivo, bem como para a ressignificação do universo infantil. As histórias 
de vida inerentes às temporalidades de cada educando são entendidas 
como elementos importantes na formação de leitores, além de contribuir 
para o processo ensino-aprendizagem tornando-o mais letrado, criativo 
e reflexivo, considerando múltiplas linguagens, especialmente a oral e 
a escrita.  O entrelaçamento das histórias no contexto escolar promove 
percepções de que há diversos motivos para se debruçar na escrita de 
experiências e diálogos acerca do lugar que cada um ocupa nos espaços 
de convivência.

Palavras-chave: HISTÓRIA DE VIDA, LEITURA E ESCRITA, LINGUAGEM.

Inserindo histórias de vida infatil no contexto escolar como 
estratégia para formação de escritores

Rita Samuel Bezerra
ritasamuelbezerrasol@gmail.com

O presente relato de experiência vislumbra uma reflexão acerca da 
importância das histórias de vidas infantis no contexto escolar, uma 
vez que essas vivências podem representar sólidas memórias afetivas e 
estimular a criança a inserir-se no meio socioeducativo. Essas histórias, 
articuladas às atividades de leitura e escrita, conferem novas perspectivas 
à prática escolar e estão associadas ao desenvolvimento do gosto pela 
leitura mediante à ressignificação de sentidos da vida, fazendo com que 
a criança torne-se um leitor capaz de compreender, analisar e interpretar 
o mundo a sua volta, atribuindo-lhe uma releitura de significados; essa é 
uma ferramenta chave que contribui para o seu crescimento emocional e 
cognitivo e à sua identificação pessoal frente ao imaginário e ao real. Ginerre 
(1998), aborda problemáticas e implicações complexas que a linguagem 
mantém com a ideologia, analisando elementos políticos, históricos e 
antropológicos. Amarilha (2006), por sua vez, tece reflexões sobre os 
aspectos da complexa dinâmica da educação leitora; reúne possibilidades 
de leitura autônomas que evidenciam as diferentes fontes, situações e 
materiais na sociedade e adverte sobre a necessidade urgente de formar 
leitores de literatura, discutindo a maneira como se lê e como se educa 
para e pela leitura. Lajolo (2005) afirma que lemos para entender o mundo 
e entendemos o mundo através da leitura, numa prática circular infinita; 
assegura ainda, que a leitura é fonte de prazer e sabedoria, e não esgota 
seu poder de sedução na escola e nem fora dela. Nas rodas de conversa, 
privilegiou-se a socialização de fatos vivenciados pelas crianças a fim de 
que essas ampliassem o seu universo letrado com perspectivas do falar e 
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linear. Esse crescimento nas medidas mostra que a metodologia usando 
produções em dupla pode criar um impacto positivo no desenvolvimento 
da escrita, resultando no aumentando da variedade de palavras escritas e 
na concentração de informação do texto. Por fim, também foi observado 
que entre as medidas, a DiL a apresentou maior sensibilidade em relação 
ao tamanho do texto.

Palavras-chave: DENSIDADE LEXICAL; DIVERSIDADE LEXICAL; TEXTO 
ESCOLAR. : ESCRITA COLABORATIVA; TEXTO ESCOLAR

Análise da densidade e diversidade lexical no processo de 
escrita de alunos recém-alfabetizados

Elian da Silva Santos
elianavlis@gmail.com

 Eduardo Calil 
eduardocalil@icloud.com

A Riqueza Lexical (RL) depende da composição do léxico-mental de 
cada escrevente. Ela pode ser considerada, portanto, um dos fatores 
linguísticos que exerce forte influência no processo de produção textual e, 
consequentemente, em sua qualidade. Dada sua importância, muitos estudos 
têm investigados o desenvolvimento lexical em textos escolares. Porém, 
pouco se sabe sobre esse tema em textos de alunos recém-alfabetizados. 
Considerando que a RL depende tanto da Densidade Lexical (DeL), conjunto 
de itens lexicais (substantivo, adjetivo, verbo e advérbio) em um texto 
e da variedade de palavras escritas, isto é, da Diversidade Lexical (DiL), 
este estudo pretende investigar como a DeL e a DiL se manifestam em 
produções colaborativas de histórias inventadas escritas por alunos do 
2º ano do Ensino Fundamental (7 anos). Para isso, foram realizadas 6 
propostas de produção textual ao longo de 2 meses. Participaram deste 
estudo 14 alunos (7 duplas), produzindo um total de 42 textos (6 por 
dupla). Os resultados gerais indicam que os alunos escreveram em média 
117 palavras por texto, havendo 51% de DeL e 54% DiL. Houve aumento da 
DeL no total de produções de 5 duplas e da DiL no total de produções de 4 
duplas, mas somente 3 duplas obtiveram crescimento nas duas medidas. 
Isso indica que não há uma correlação forte entre as duas medidas, isto 
é, em alguns textos de uma dupla a DiL foi alta e a DeL baixa, e em outros 
ocorreu o inverso. Apesar de ter identificado uma tendência de aumento 
na maior parte das duplas, constatamos que isso não ocorreu de modo 
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Provinha Brasil: Aspectos fonológicos doPrograma Nacional da 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)

João Batista Condado de Matos
condadopb@gmail.com

Maria de Fátima Oliveira Santos 
athimaoliveira@gmail.com

Partindo do proposto de que as crianças no mesmo nível de apropriação da 
escrita apresentam dificuldades no processo de alfabetização e que ainda 
conservam erros do tipo fonológico e que, por vezes, são prejudicadas 
no desempenho de tarefas que envolvam a sílaba e o fonema, sentimos 
a necessidade de fazer uma análise do aspecto fonológico da provinha 
Brasil no Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
com os alunos do ensino fundamental nas séries iniciais, especificamente 
na turma do 2º ano A do ensino fundamental de uma escola situada no 
município de Santa Rita-PB. Este artigo se organiza em quatro etapas. 
A primeira apresenta o suporte teórico que fundamenta nosso trabalho 
sobre alfabetização e o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) através de estudos e levantamentos feitos em documentos oficiais 
do Ministério da Educação (MEC) e tomando como referencial teórico 
acerca da alfabetização Ferreiro (1991), Lemle (2000) e Cagliari (2002), 
elaboramos uma pesquisa de caráter bibliográfico e como procedimento 
metodológico adotamos uma revisão de obras que discutem a temática 
relativa aos educandos do ensino fundamental nas séries iniciais sobre a 
alfabetização e aquisição dos conhecimentos fonológicos baseados em Lemle 
(2000), Cagliari (2002) e Câmara Jr (1997); a segunda discorre sobre a escrita 
no processo de alfabetização; na terceira etapa apresentamos uma análise 
da provinha Brasil sobre os aspectos fonológicos e as considerações finais.
Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO, CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, PROVINHA 
BRASIL, PNAIC.

A aprendizagem da escrita infantil: Outras formas de grafar as 
palavras no 3º ano do ciclo da alfabetização

Cícero Gabriel dos Santos
cicerogabriel.ufpb@gmail.com

Ao ingressarem no 3ª ano, algumas crianças demonstram compreender que 
a língua escrita é regida pelo Sistema Alfabético, dominam alguns de seus 
princípios e conseguem estabelecer correspondências fonema-grafema 
de maneira sistemática. Neste artigo, temos como objetivo descrever 
os conflitos/dificuldades vivenciados pelas crianças ao elaborarem 
enunciados escritos de problemas matemáticos com base no comando 
escrito apresentado pela professora da turma. Para tanto, selecionamos os 
textos fornecidos por uma turma do último ano do Ciclo da Alfabetização, 
de uma escola pública municipal, localizada no interior paraibano. Optamos 
pelo modelo qualitativo de pesquisa - aqui entendida como a reunião de 
práticas interpretativas -, tendo como instrumento principal a observação 
participante, que compreende as seguintes fases: observação descritiva, 
observação focal e observação seletiva. Consideramos, neste artigo, os 
estudos sobre a aprendizagem da escrita, a partir das contribuições de 
Correa (2001), Dolz et al. (2010), Faraco (2012) e Morais (2005), entre outros 
estudiosos. Os resultados revelam que as crianças apresentam conhecimentos 
distintos em relação à aprendizagem da escrita convencional, representados 
nas dificuldades com as quais se deparam no momento da atividade de 
produção escrita, entre elas: a troca de letras, o uso dos marcadores de 
nasalização e a escrita de sílabas complexas, que podem ser compreendidas 
como tentativas válidas quanto à apropriação/consolidação da escrita.

Palavras-chave: ESCRITA, SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA; 
APRENDIZAGEM DA ESCRITA.
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Avaliação da escrita de textos produzidos  
por alunos em processo de alfabetização:  

Os critérios adotados por professoras

Candy E. Marques Laurendon
nacyda@gmail.com

Alina Galvão Spinillo
alinaspinillo@hotmail.com

Jane Correa
jncrrea@gmail.com

A presente pesquisa investiga os critérios adotados por professores ao 
avaliar textos escritos por alunos em processo de alfabetização. Participaram 
do estudo dezoito professoras do segundo e terceiro ano de Ensino 
Fundamental de escolas públicas em Recife. Em entrevista semiaberta, foi 
apresentado um texto escrito por um aluno do terceiro ano, constituindo 
uma produção livre de uma história legível e compreensível, que continha 
alguns equívocos ortográfico-gramaticais e limitações organizacionais. 
Após a leitura do texto, as participantes foram solicitadas a emitir uma 
apreciação acerca do referido texto. Os dados obtidos nas entrevistas 
foram analisados de duas maneiras distintas, porém complementares: 
a primeira versou sobre os critérios adotados para avaliar o texto e a 
segunda sobre a interpretação pelas professoras acerca das possibilidades 
e dos limites do escritor que produziu aquele texto. De maneira geral, 
as professoras adotavam uma diversidade de critérios relacionados aos 
aspectos ortográfico-gramaticais, estruturais e ao conteúdo do texto 
para analisar a produção escrita da criança. A maioria das entrevistadas 
apresentava respostas em que se combinavam aspectos referentes tanto 
à normatividade quanto à textualidade, mas a obediência às normas da 
língua (seja de forma isolada seja de forma combinada com outro critério) 

A produção de (re) escrita no ensino fundamental: 
Engendramentos de uma didática da escrita docente e discente

Elizabeth Orofino Lucio
orofinolucio@gmail.com 

Este trabalho discute as políticas de formação docente, o papel da escrita no 
contexto educacional brasileiro e seus impactos sobre o trabalho com a escrita 
de discentes nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como na formação 
continuada de professores, analisando suas reverberações em um evento do 
Encontro de Professores de Estudos sobre Letramento, Leitura e Escrita (EPELLE) 
abordando as experiências com as palavras das professoras, decorrentes dos 
encontros de formação que nos fazem atender à ideia de formação e do ensino 
como produção de conhecimento, sistematização de experiências e saberes 
docentes associada à proposta de escritura, em que se possibilite articular, em 
um mesmo processo, a escrita de professores e dos alunos, visando uma coerência 
de uma didática da escrita desde a Educação Infantil até a formação inicial e 
continuada docente. Uma didática que concebe a escrita como um processo 
em que se aprende a escrever cada vez que se escreve. Dialogamos com os 
pressupostos bakhtinianos da linguagem e com autores que discutem as políticas 
públicas educacionais no Brasil, especialmente os programas de formação 
continuada docente, e organizamos o artigo da seguinte forma: preliminarmente, 
faremos um diálogo entre gêneros discursivos, escrita e docência; logo após 
registramos os caminhos da escrita no EPELLE e finalizamos com a análise de 
um evento de formação em que se tratou o tema reescrita, ponderando sobre o 
discurso docente e discente na vida da formação de professores alfabetizadores e 
suas contribuições para o campo pedagógico. As análises apontam para possíveis 
engendramentos de uma didática da escrita docente e discente e que a dimensão 
política da formação docente deve alicerça-se no trabalho com a linguagem.
Palavras-chave: FORMAÇÃO DOCENTE, ESCRITA, REESCRITA, ENSINO 
FUNDAMENTAL.
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apareceu como critério principal na avaliação do texto. Os resultados 
permitem compreender o que os professores privilegiam em suas ações 
didáticas e contribuem, portanto, para uma reflexão sobre a formação do 
professor no que se refere à produção escrita de textos, formação esta que 
tem repercussões sobre a prática de ensino adotada.

Palavras-chave: ESCRITA DE TEXTOS; CRIANÇAS; AVALIAÇÃO DO 
PROFESSOR.
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Cognitivas e Sociais (OAKLEY, 2008). Para o recebimento dos materiais 
de alfabetização o projeto contou com financiamento do MEC. Antes e 
depois da aplicação dos materiais de alfabetização, as crianças passaram 
por uma bateria de testes denominada de IDEIA, composta por 12 (doze) 
testes, que avaliam os aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, 
semânticos e pragmáticos da linguagem lida, falada e escrita, com o 
foco na atenção dirigida, na manutenção da memória, na memória 
visual (inversão, espelhamento, invariância/variância visual humana), 
na compreensão de histórias infantis lidas ou contadas e nas metáforas 
corporificadas (LAKOFF & JOHNSON, 1999, 1980). Os fundamentos teóricos 
do trabalho foram desenvolvidos junto aos professores em eventos de 
formação (extensão e especialização), momento que os docentes foram 
orientados sobre aspectos teóricos e práticos da aplicação dos materiais 
de alfabetização. Os resultados evidenciaram avanços quantitativos nos 
escores do IDEIA em especial quanto ao a) avanço da leitura e da escrita; 
b) aumento da compreensão leitora; c) desenvolvimento da oralidade; 
d) aumento do vocabulário. Verificou-se em razão do engajamento das 
crianças às atividades propostas que o trabalho coletivo foi fortalecido, 
acentuando-se no cotidiano escolar as discussões e as opiniões dos temas 
vivenciados, com o consequente desenvolvimento do gosto pela leitura 
e a escrita.

Palavras-chave: LEITURA, ESCRITA, ORALIDADE, NEUROCIÊNCIAS 
COGNITIVAS, EDUCAÇÃO

Leitura + Neurociências: Melhoria da compreensão leitora 
no cotidiano da sala de aula - tempo espaço e atividades 

pedagógico-didáticas inovadoras
Angela Chuvas Naschold

anaschold@gmail.com

Enilda de Souza Barbalho
enildab43@gmail.com

Bruna Cardoso Wanderley
bruna.cardoso.wanderley@gmail.com

Claydianne dos Santos Freitas 
claydiannesantos2011@gmail.com

Desenho de pesquisa relacionado à aprendizagem infantil realizado no 
cotidiano da sala de aula de crianças de escolas públicas da capital e do 
interior do Rio Grande do Norte. A pesquisa verificou do avanço da leitura 
e da escrita, durante o ano letivo de 2016, mediante a aplicação de mais de 
70 (setenta) tipos de materiais de alfabetização para cerca de 1.000 (hum 
mil) crianças com idades de 4 até 10 anos que frequentavam a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental de escolas públicas da capital e do interior 
do RN. Os materiais de alfabetização foram construídos em pesquisas 
anteriores tendo por base a Educação, a Psicolinguística, as Neurociências 
Cognitivas e a Ciência da Leitura, recente abordagem do ensino da leitura 
e da escrita. Os materiais modalizados de forma inovadora e trabalharam 
os aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos 
ligados ao ensino da língua portuguesa. O desenvolvimento do trabalho 
foi desencadeado a partir de histórias ficcionais, com base na Teoria da 
Metáfora Corporificada (LAKOFF & JOHNSON, 1999, 1980), na Teoria da 
Mente (PREMACK & WOODRUFF, 1978; JABBI, SWART & KEYSERS, 2007) 
e na concepção da leitura como um Simulador de Voo de Habilidades 
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proposta pretende lançar luz sobre as variáveis que impactam o processo de 
aquisição da leitura, sob um ponto de vista neurocognitivo, e as implicações 
pedagógicas para a instrução da leitura e da escrita.

Palavras-chave: MEMÓRIA OPERACIONAL; APRENDIZAGEM DE LEITURA; 
PROVINHA BRASIL; LEITURA.

Uma investigação sobre a memória de trabalho e o 
desenvolvimento da leitura em participantes do projeto acerta

Ligia de Souza Leite Moraes
ligia.leite@ufersa.edu.br

Janaina Weissheimer 
janaina.weissheimer@gmail.com

Este estudo longitudinal visa a investigar o desenvolvimento da memória 
de trabalho (BADDELEY; HITCH, 1974; GATHERCOLE; BADDELEY, 1993; 
BADDELEY, 2000) e o desenvolvimento da leitura (DANEMAN; CARPENTER, 
1980; DEHAENE, 2010;) em participantes do projeto ACERTA (Avaliação de 
Crianças em Risco de Transtorno de Aprendizagem) em alunos do Ensino 
Fundamental I, matriculados em 6 escolas municipais de Natal-RN ao longo 
de 2014 a 2016. Três perguntas de pesquisa nortearam este trabalho (1) de 
que forma a Provinha Brasil (PB) pode predizer o desenvolvimento de leitura 
das crianças avaliadas?, (2) como a memória de trabalho está relacionada 
ao desenvolvimento da leitura das crianças participantes do estudo? (3) De 
que forma a memória de trabalho (MT) pode predizer o desenvolvimento 
de leitura das crianças avaliadas? Os 57 participantes foram submetidos 
à Provinha Brasil no ano de 2014; e realizaram atividades de avaliação 
de leitura e escrita e avaliações de MT (AWMA – Automated Working 
Memory Assessment) de 2014 a 2016. Os resultados quantitativos obtidos 
por regressão linear revelam que a Provinha Brasil em 2014 configurou-se 
em um preditor significativo do desenvolvimento de leitura e escrita em 2015 
e 2016, medidas pelo tempo de leitura, desempenho em ditado balanceado 
e teste de pseudopalavras (tempo de leitura e acurácia). Quando as análises 
foram controladas para capacidade de memória de trabalho, a relação entre 
a PB e as medidas de leitura e escrita mostrou-se mais robusta no caso 
das crianças com baixa capacidade de memória de trabalho. A discussão 
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é mais eficaz para o processo de aprendizagem do que as atividades já 
tradicionalmente conhecidas que antes eram utilizadas pela escola. As 
ideias aqui discutidas estão fundamentadas em trabalhos de autores 
como: Dehaene (2014); Gombert (2003); Naschold (2015); Nóvoa (1995), 
dentre outros. Através do trabalho percebemos que devemos sempre 
estar preparados e conscientes do nosso papel enquanto professores 
formadores, a fim de contribuir para que o processo de alfabetização 
promova situações de ensino que provoquem o engajamento dos alunos 
ao processo de aprendizagem de forma intensa e receptiva, de tal forma 
que gradativamente os alunos ampliem sua autonomia e responsabilidade 
sobre o seu processo de aprendizagem.

Palavras-chave: PROJETO LEITURA+NEUROCIÊNCIAS; ALFABETIZAÇÃO 
DE CRIANÇAS; APRENDIZAGEM; LUDICIDADE.

Trabalhando portfólio em sala de aula: Empolgação; 
concentração e alegria

Monalliza de Barros Guilherme Abreu Bezerra
monallizabgbezerra@hotmail.com

Francisco Rayron Ribeiro Barreto
rayron_ribeiro@hotmail.com

Luis Antônio Tavares de Lira 
luistavaresceu@hotmail.com

EO presente trabalho relata uma experiência de alfabetização realizada 
numa turma de 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 
municipal de ensino da cidade de Assú/RN. A turma era constituída de 
32 (trinta e dois) alunos entre 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade, que 
apresentavam dificuldades na aprendizagem. O trabalho foi realizado desde 
estudos efetivados através de um curso de especialização desenvolvido pelo 
projeto Leitura + Neurociências da UFRN. O trabalho iniciou com a aplicação 
de uma bateria de testes que avaliou aspectos ligados à atenção dirigida, à 
memória visual, motora e verbal, referente aos aspectos grafofonológicos, 
morfossintáticos, semânticos e pragmáticos da leitura e da escrita, bem 
como a compreensão do sentido de histórias infantis lidas e contadas. 
Entre as obras que fundamentaram o trabalho o livro Aprendizado da 
leitura e da escrita: a ciência em interfaces (NASCHOLD et al, 2015) foi pela 
equipe da escola utilizado como referencial teórico. Diante desta realidade, 
tomamos como viés metodológico a aplicação dos materiais de alfabetização 
do Leitura + Neurociências, constituídos por jogos, portfólios, atividades 
de recorte, colagem, montagem e desmontagem dos diferentes materiais 
linguísticos. Ressalta-se que o aspecto lúdico e inovador do referido 
material provocou o engajamento dos alunos ao trabalho desenvolvido 
pelos professores, revelando que aprender a partir do lúdico e inovador 
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Transtornos de leitura e suas relações com a 
memória de trabalho

Renata Callipo Fujii
renatacallipofj@gmail.com

Janaína Weissheimer 
 janaina.weissheimer@gmail.com

Ler e escrever é um direito essencial, que envolve dimensões individuais e 
coletivas; além de ser importante para o desenvolvimento socioeconômico 
e político, e para o aprimoramento do pensamento crítico e da participação 
ativa na sociedade (UNESCO 2005). Sob o ponto de vista neurobiológico, o 
cérebro não está pronto para a leitura, e esta prática deve ser adquirida 
deliberadamente através da instrução (DEHAENE 2009). No entanto, os 
transtornos de leitura e déficits em funções executivas, como, por exemplo, 
na capacidade de memória de trabalho, podem tornar essa atividade árdua 
e dificultosa. Buscamos com este estudo investigar o desenvolvimento da 
competência leitora de 45 alunos do terceiro ano do ensino fundamental 
da rede pública da cidade de Natal – RN e sua relação com a capacidade 
de memória de trabalho, através de informações da Provinha Brasil, 
de dados gerados a partir de testes de memória de trabalho (versão em 
português do AWMA – AutomatedWorkingMemoryAssessment) e de 
medidas no teste de inteligência fluida RAVEN. Com base neste objetivo 
principal, procuramos responder às seguintes perguntas de pesquisa: 
(a) Quais as correlações existentes entre a memória de trabalho e os 
transtornos de leitura?; (b) O que caracteriza a relação entre capacidade de 
memória de trabalho e risco de transtorno de leitura entre os participantes 
deste estudo?; (c) De que forma a memória de trabalho se relaciona 
ao construto de inteligência fluida aplicado neste estudo? Seguindo a 
metodologia de pesquisa quali-quantitativa (DÖRNEY, 2007), as Provinhas 

A metodologia de lipman e a filosofia como proposta para 
alfabetização e a formação autônoma de crianças e jovens

Felinto Segundo Gadelha
segundozoo@yahoo.com.br

Antônio Basílio Novaes Thomaz De Menezes
antoniobasilio62@gmail.com

Este trabalho tem por objetivo analisar como o programa de ensino de 
Filosofia para crianças do professor Matthew Lipman pode ajudar na 
alfabetização das crianças e jovens. Para tanto, partimos da hipótese, segundo 
a qual a metodologia do ensino de Filosofia para crianças pode encontrar 
aspectos pedagógicos e didáticos, os quais coadunam com a proposta de uma 
educação reflexiva e crítica, que leva às crianças e aos jovens a capacidade de 
pensar por si mesmos. A metodologia utilizada é a de análise bibliográfica. 
Essa nos permitiu fazer uma análise crítica sobre o programa de ensino 
de Filosofia para crianças sob o prisma da pesquisa e leitura da obra de 
Lipman e dos conceitos abstraídos das obras dos frankfurtianos Adorno e 
Horkheimer (Dialética do esclarecimento e Educação e emancipação). Desse 
modo, podemos fazer as seguintes inferências sobre o programa de Filosofia 
para crianças e jovens: a discussão filosófica, a comunidade de investigação, 
e as novelas filosóficas, apresentam-se como uma metodologia pedagógica 
capaz de seguir um itinerário pertinente para uma alfabetização que forma 
o pensamento crítico do cidadão, numa perspectiva filosófica, sociológica, 
histórico e política. Assim, a metodologia de ensino lipminiano possibilita 
uma aprendizagem em vistas da participação ativa e do desenvolvimento de 
habilidades para o pensar por si mesmo, integrantes da formação autônoma, 
crítica e reflexiva do sujeito, que resiste ao assujeitamento da indústria 
cultural a partir da autoconsciência crítica.
Palavras-chave: METODOLOGIA LIPMINIANA, EDUCAÇÃO FILOSÓFICA, 
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
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Brasil dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental de seis escolas 
pertencentes ao Projeto ACERTA - Avaliação de Crianças em Risco de 
Transtornos de Aprendizagem (CAPES/OBEDUC)- foram analisadas e 
comparadas aos escores dos testes de memória de trabalho e inteligência 
fluida. Os resultados indicam que a competência leitora dos alunos em 
risco de transtorno de leitura está diretamente ligada à capacidade de 
memória de trabalho dos mesmos, principalmente no que diz respeito 
ao componente fonológico. Também se observa que os participantes 
com menos capacidade de memória operacional demonstram maiores 
dificuldades nas habilidades de leitura que demandam decodificação. 
Ainda, quanto à relação entre memória de trabalho e inteligência fluida, 
as correlações entre os dois construtos sugerem uma ligação estreita 
entre os mesmos. Pretendemos assim, contribuir para o diagnóstico dos 
transtornos de leitura e possíveis estratégias de intervenção.

Palavras-chave: TRANSTORNOS DE LEITURA, MEMÓRIA DE TRABALHO, 
PROVINHA BRASIL
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COORDENADORA
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importância nas atividades propostas. A partir das atividades realizadas 
em sala, percebemos o interesse dos alunos em participar das tarefas. O 
material provocou muita curiosidade, motivação, encantamento, prazer e 
participação ativa das crianças. Foram esses os horizontes de aprendizagem 
observados que contribuíram para o desenvolvimento do projeto em sala 
de aula e na escola. Sendo que o material permite ao professor trabalhar 
com diferentes possibilidades de intervenção didático-pedagógica, pois 
carrega em sua proposta de aplicação prática uma metodologia inovadora 
que enriquece profundamente a aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: LEITURA, NEUROCIÊNCIAS, ALFABETIZAÇÃO, 
INTERVENÇÃO, CONHECIMENTO, METODOLOGIA

Escola Municipal Adalberto Nobre de Siqueira  
nas malhas da alfabetização: as contribuições da neurociência 

no cotidiano escolar
Sarah Apoliana da Silva Bandeira

sara_poliana@outlook.com

Iniciamos o trabalho com a aplicação do IDEIA (Instrumento Diagnostico 
das Etapas Iniciais da Alfabetização) e percebemos que ele se encontra 
articulado aos materiais e às situações didáticas do kit de alfabetização 
recebido, que muito contribuiu para traçarmos de forma minuciosa o perfil 
da turma do 1º ano de alfabetização, composta por 25 alunos. O diagnóstico 
foi realizado no período de maio a junho de 2016. Para isso, a escola 
elaborou cuidadosamente um cronograma de aplicação, a partir do qual as 
crianças se dirigiam à escola no contra turno e eram acompanhadas pelas 
professoras Maria da Conceição de Souza (professora educação infantil e 
cursista da especialização) e Maria da Conceição Lopes de Sousa (diretora 
da escola e também cursista). Obtivemos, assim, um diagnóstico individual 
por aluno que nos mostrou as dificuldades relacionadas especialmente aos 
seguintes aspectos: atenção dirigida, memória visual, motora e verbal. Um 
aspecto interessante na aplicação do IDEIA foi ele ter nos proporcionado 
obter informações minuciosas sobre nossas crianças, mostrando fatos que 
estavam até aquele momento ocultos para a escola e as professoras, e que 
consideramos, hoje, fundamentais, pois nos convidou a buscar elementos 
do campo teórico necessários e significativos à construção do trabalho 
a ser desenvolvido na alfabetização das crianças; como o apontamento 
das adaptações necessárias quanto ao planejamento, à rotina da turma e 
aos recursos didáticos na execução das atividades. Após, a aplicação dos 
testes e o planejamento global elaborado, iniciamos o projeto em sala 
de aula a partir de uma exposição dialogada mostrando o material e sua 
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processos, torna-os lúdicos, instigantes e desafiadores. Assim, a prática de 
ouvir histórias, lidas ou contadas, e sua presença significativa na escola, 
mobiliza o sujeito pensante e o prazer pela leitura, constituindo uma relação 
compartilhada com o mundo imaginário, lúdico e sociocultural. Enfim, a 
leitura e a contação realizada cotidianamente na escola para as crianças, 
de forma prazerosa e intencional expande as experiências, estrutura as 
aprendizagens e favorece a cidadania através do convívio social.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO; LITERATURA; FORMAÇÃO DE LEITORES; 
SOCIALIZAÇÃO.

A contribuição da leitura e contação de história para a 
formação de leitores na educação da infância

Kívia Pereira de Medeiros Faria
kivia.medeiros@hotmail.com

Uiliete Márcia Silva de Mendonça Pereira
etinharon@gmail.com

Luana Priscila da Silva Gomes
luanna.gomes1@gmail.com

Maria Patrícia Costa de Oliveira
 patricia07setembro@gmail.com 

Evidencia a experiência com a leitura literária realizada no Núcleo de 
Educação da Infância – Colégio de Aplicação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (NEI/CAp-UFRN), cuja proposta pedagógica 
privilegia, em sua rotina diária, a prática da leitura e contação de histórias 
em contexto escolar. Fundamenta-se nos estudos de Amarilha (1997); 
Coelho (2000); Fontana (1996); Graves e Graves (1995); Sarmento (2013); 
Vygostky (1998) e Zilberman (1998). A articulação entre literatura e prática 
pedagógica perpassa a importância da mediação para a leitura literária, 
o reconhecimento do texto literário e suas contribuições em aspectos 
formativos para os leitores. Nessa prática estão articuladas as experiências 
com a linguagem e de socialização que proporcionam à criança contato 
com o real, o ficcional e o sociocultural. Esses processos simultâneos 
contribuem para o desenvolvimento integrado que a leva a tornar-se 
leitor e sujeito social capaz de compreender, produzir sentidos e interagir 
com seus pares.  Dessa forma, entende-se que o trabalho com a leitura e a 
contação de histórias é importante no processo de ensino-aprendizagem 
dos pequenos leitores e na interação cultural da criança, tendo em vista 
que literatura constitui em repertório para a vida. Além de enriquecer esses 
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ossos e uma maldição” de Rosa Amanda Strausz (2013) e “Sete histórias 
para balançar o esqueleto” de Angela Lago (2011) em um total de 8 sessões 
de leitura. Resultados apontam para a necessidade de haver formação 
específica para o trabalho com o conto de horror, que pode encontrar 
resistência por parte do mediador; os aprendizes se engajaram nas sessões 
de leitura, demonstraram apreciar o gênero e apresentaram criticidade 
aos temas abordados. Se a literatura de horror lida com sentimento tão 
fundamental do ser humano - o medo, então, é relevante que ela seja 
acessível aos jovens leitores, como um ensaio geral para os horrores da vida.

Palavras-chave: LITERATURA DE HORROR, FORMAÇÃO LEITORA; PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

Experimentando o medo nas aulas de literatura de horror nos 
anos iniciais do ensino fundamental

Juliana Lopes da Silva Pessoa
juliana.lopes.pessoa@hotmail.com

Marly Amarilha
marlyamarilha@yahoo.com.br

O estudo investigou a interface da literatura de horror com a educação. 
Sua relevância consiste em valorizar a presença do conto de horror na 
sala de aula, visto que o medo experimentado por meio desse gênero é 
um modo de conhecer e de fortalecer as estruturas emocionais do leitor 
para fazer face aos horrores da vida. O medo é o sentimento mais antigo, 
mais forte da humanidade e, destes, o medo do desconhecido talvez seja 
o mais poderoso. A literatura de horror provoca no leitor o sentimento 
de medo físico ou psicológico; o critério final de autenticidade de uma 
obra de horror não é o enredo, mas o tipo de sensação que ela é capaz de 
produzir. O aporte teórico fundamenta-se em estudos de Amarilha (2009), 
Bettelheim (2015), Burke (2013), Eco (1994), França (2008), Lovecraft (2007), 
Todorov (2010; 2014), dentre outros. A pesquisa foi realizada em uma 
escola pública do município de Natal/RN, Brasil, em uma turma de 5º ano 
do ensino fundamental com 17 sujeitos. Filia-se à pesquisa de abordagem 
qualitativa, a qual privilegia a observação participante com intervenção. 
Como instrumentos para construção de dados recorreram-se à gravação 
em vídeo, a entrevistas e ao diário de campo. A professora titular da turma 
recebeu formação para atuar como mediadora do processo. As sessões 
de leitura de literatura de horror foram apoiadas na metodologia de 
andaimagem (scaffolding) descrita por Graves e Graves (1995). O foco de 
análise foi a experimentação do medo por meio da leitura de Literatura 
de Horror. O corpus literário foi composto pelos contos do livro “Sete 
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apontar que a formação adequada e a sistematização do trabalho do 
professor de nas séries iniciais no tocante as práticas voltadas ao ensino 
da Literatura Infantil são imprescindíveis e determinantes na formação 
da criança leitora. Literatura e ludicidade colaboram para dupla audiência 
do leitor na sala de aula. Para garantir o máximo de aproveitamento e 
compreensão de um texto é preciso oportunizar ao leitor momentos de 
discussão na pós-leitura em forma de debate.

Palavras-chave: LITERATURA, LUDICIDADE, FORMAÇÃO DO LEITOR

Literatura e ludicidade: o poder da palavra  
na formação do leitor

Sayonara Fernandes da Silva 
sayonara.sayonara@yahoo.com.br

A formação do leitor é um processo que se inicia na infância por meio 
das vivências com objetos e materiais portadores de escrita. Parte-se, 
então, do pressuposto de que o livro de Literatura Infantil é um desses 
objetos oportunizadores de apropriação de leitura. Todavia, apesar de 
ser importante, a Literatura Infantil ainda parece ser desconsiderada 
nas práticas pedagógicas de muitos professores. Diante dessa temática, o 
trabalho procurou investigar o seguinte objeto de pesquisa: como organizar 
as práticas pedagógicas relacionadas à aprendizagem da leitura, pautadas 
no uso da literatura infantil de forma lúdica, objetivando a formação da 
criança leitora? O trabalho teve como objetivo geral investigar o que faz uma 
criança gostar de leitura e verificar o porquê de nosso alunado apresentar 
um gosto de leitura restrito e limitado. O referencial teórico-metodológico 
fundamentou-se nos estudos sobre Literatura Infantil, educação, mediação 
pedagógica e formação do leitor. Destacam-se os autores Amarilha (2010; 
2012), Bogdan; Biklen (1994), Fischer (2006), Moreira; Caleffe (2008); 
Soares (2003; 2008); Graves e Graves (1995) e Zilberman (2001; 2003; 2008). 
Decidiu-se trabalhar com o tipo de pesquisa-ação, já que pela metodologia, 
esse tipo de pesquisa é concebido com base empírica e é realizado em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual o pesquisador se envolve de forma participativa. A 
pesquisa foi embasada no estudo de referenciais teóricos e metodológicos 
sobre os objetos de ensino através da metodologia da andaimagem aliados 
a momentos práticos de leitura em uma sala de aula de correção de fluxo 
de uma escola de Ensino Fundamental de Natal. Como resultado pôde-se 



107106

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

fonológica, através de jogos de palavras explorando a relação grafema, 
fonema com ludicidade utilizando musicalidade presente no conto. Enfim, 
quando aprendemos por intermédio da contação de histórias, nunca nos 
esquecemos, pois esse é um aprendizado que dura para sempre estimulando 
a memória de longa duração. É fundamental que a escola rompa com 
práticas que não contribuam a aprendizagem com prazer e ofereça uma 
contínua estimulação da literatura infantil, possibilitando que a criança 
alcance seu próprio caminho tornando-se um leitor crítico, criativo e 
feliz. É fundamental que as crianças possam brincar com as palavras, com 
as ideias, usando a fantasia e a imaginação não só até os seis anos, mas, 
igualmente, nas séries iniciais e quem sabe, por toda a vida. Desta forma 
poderão crescer e se tornarem verdadeiramente leitores e escritores livres, 
críticos e criativos “brincando” com ideias e palavras. A qualidade de 
ensino que queremos só será alcançada se todas as escolas desenvolverem 
projetos voltados para a formação de leitores.

Palavras-chave: IMAGINAÇÃO; FANTASIA; CRIATIVIDADE; ALFABETIZAÇÃO; 
LITERATURA INFANTIL.

A contação de história como recurso facilitador para o 
processo de alfabetização “um conto da dona baratinha”

Maria Silma Lima de Brito
mariasilma95@gmail.com

Maria Inêz Matoso Silveira
 mimatoso@uol.com.br

Por meio deste trabalho, pretende-se mostrar que a Literatura Infantil é 
uma valiosa ferramenta para o processo de alfabetização. É um verdadeiro 
tesouro que abre as portas da imaginação, fantasia e emoção. A contação 
de história como uma prática milenar permite desenvolver a percepção 
da alteridade, levando os alunos a identificar e a respeitar as diferenças 
entre várias culturas, explorando assim a oralidade e a escrita estimulando 
a expressão criativa e o desenvolvimento da consciência fonológica, 
fomentando que os primeiros anos da leitura deve ter uma representação 
explícita das classes de sons da língua. Assim, de maneira lúdica e prazerosa, 
a contação de história permite realizar um jogo criativo com os sons 
das palavras. Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa-ação com uma 
sequência de atividades utilizando o Conto da Dona Baratinha, para assim 
explorar além da interpretação do conto, atividades que proporcionaram 
o desenvolvimento da consciência fonológica, com atividades sistemáticas 
sobre cada personagem do conto, explorando e sons emitidos pelos animais, 
fazendo fluir pensamento e fantasias sobre o conto.  Cada criança é única 
e singular, tem sua história própria de vida, construída em interação 
social. Portanto, o processo deve permitir a cada criança “descobertas” 
proporcionando, assim, conquistas na sua aprendizagem. Os resultados 
foram positivos, ao final do projeto todas as crianças que entraram 
em contato com a história conheciam seus personagens, recontavam a 
história com sucesso e desenvolveram de maneira lúdica a consciência 
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da pele da menina. 3ª etapa: Ler o conto para as crianças, mostrando as 
imagens e destacando as expressões e palavras que valorizam os aspectos 
físicos da personagem principal. 4ª etapa: Organizar uma roda de conversa, 
a partir de questionamentos sobre o conto, refletindo sobre a diversidade 
étnico-racial e proporcionando um ambiente interativo que suscitem o 
pensar, a imaginação, a criatividade e a curiosidade das crianças. A partir 
dos resultados obtidos, constatou-se o quanto é necessário o trabalho 
sistematizado em sala de aula com propostas de leitura que busquem 
incluir, socializar e ensinar os alunos de uma maneira mais atrativa e 
eficiente. No que se refere ao trabalho da temática através da Literatura 
Infantil, espera-se contribuir, mesmo que minimamente, para um ensino 
antirracista, no sentido de apresentar diferentes práticas de leitura de 
contos em sala de aula, que visem à redução das desigualdades sociais e 
educacionais existentes e a construção de sujeitos atuantes na construção 
de suas identidades.

Palavras-chave: LEITURA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DIVERSIDADE 
ÉTNICO-RACIAL, EDUCAÇÃO INFANTIL.

Diversidade étnico-racial: um novo olhar para  
a contação de histórias na educação infantil

Izamara Maeli Sousa
izamara.sousa@hotmail.com

Maria de Fátima Garcia
maria_defatima@yahoo.com.br

Este artigo tem por objetivo descrever a implementação do Projeto 
“Diversidade étnico-racial: Um novo olhar para a contação de histórias 
na Educação Infantil”, A efetivação desse projeto decorre de observações 
e levantamento do acervo da biblioteca da própria escola, onde foram 
constatadas situações de desvalorização e desrespeito aos afrodescendentes, 
como também, falta de material didático, como livros paradidáticos que 
abordem as questões pertinentes. Assim, o objetivo é contribuir para a 
construção de uma humanidade, que preze pelo respeito à diversidade 
étnico-racial, desde a idade mais tenra, na Educação Infantil, por meio da 
contação de histórias infantis que tem como objetivo a valorização da beleza 
negra, tomando como arcabouço teórico Oliveira (2003) e as Diretrizes 
Curriculares de Língua Portuguesa (2008). A pesquisa caracteriza-se por uma 
abordagem qualitativa, de cunho participativo, que teve como procedimento 
metodológico a observação, e posteriormente, intervenção em uma turma 
de Educação Infantil de uma Escola da Rede Pública Municipal localizada 
no município de Jardim de Piranhas/RN, a qual atende crianças de 5 
anos e composta por 15 alunos. A pesquisa se deu em um encontro, no 
período das 13h às 17h, sendo realizada nas seguintes etapas: 1ª etapa: A 
literatura escolhida para ser trabalhada foi ‘’Menina bonita do laço de 
fita’’ - Ana Maria Machado. 2ª etapa: Mostrar a capa do livro aos alunos, 
convidando-os a realizarem previsões da história a partir da imagem, 
posteriormente, fazer perguntas sobre a ilustração, sobre o cabelo e a cor 
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Com isso, desenvolvemos materiais específicos para as contações, jogos 
e atividades direcionadas. Considerando que a forma de aprendizagem 
e desenvolvimento representa pontos marcantes do ser humano e sua 
formação começa a partir de si mesmo, demandando relações de interação 
entre os indivíduos, ou seja, demandam relações mediadas pelo ensino. 
Vigotsky afirma bem isso quando em suas análises diz que o indivíduo 
aprende com as atividades coletivas e sociais, para assim, desenvolver 
propriedades internas do pensamento e torná-las funções intrapsíquicas. 
Sendo assim, a partir das atividades em grupo é possível que o indivíduo 
desenvolva e tenha uma aprendizagem significativa. Falo isso porque 
no processo das salas multisseriadas existe uma gama de saberes, haja 
vista o número de crianças, em níveis diferentes de aprendizagem que se 
dividem em uma única sala, com um único professor e que este consiga dar 
continuidade a aprendizagem numa sala de múltiplos ritmos e variações

Palavras-chave: EDUCAÇÃO DO CAMPO, MULTISSERIAÇÃO, CONTAÇÃO 
DE HISTÓRIAS.

Plantando histórias, colhendo saberes: a importância da 
contação de histórias no trabalho com salas  

multisseriadas de educação do campo

Iany Alves da Costa 
nanazig@gmail.com

Atualmente, falar em educação do campo não se destina apenas a indicar 
escolas distantes da cidade. Felizmente, o termo distancia-se do que 
imaginamos como apenas “escola rural”, destinada a alunos com baixo 
rendimento escolar. A educação do campo deve ser feita para o sujeito 
do campo, sujeito histórico e social, capaz de firmar-se como cidadão 
a-territorial e também conceitual. Diante dessa diversidade de diferentes 
sujeitos, territórios, práticas sociais e identidades culturais, encontra-se 
a escola como canalizadora e reprodutora desse processo. Sendo assim, já 
não podemos fazer educação do campo de uma forma linear, é necessário 
que o fazer cotidiano também se adeque a essas mudanças. Pensando 
uma melhor forma de aproveitar uma significativa variedade de níveis de 
aprendizagens presentes em sala de aula, e como forma de dinamizar os 
conteúdos, resolvemos trabalhar a Contação de Histórias para introduzir 
os conteúdos e também tornar a aula mais interessante para todos os níveis 
e assim agradar a todos, uma vez que provoca nas crianças o gosto pela 
leitura, capacidade de sequência lógica dos fatos, imaginação, ampliação 
do vocabulário, criatividade e desenvolvimento pela linguagem oral e 
escrita. Conceitos fundamentais para o desenvolvimento das crianças na 
escola independentemente do nível de aprendizagem que as mesmas se 
encontram. Porém, era necessário que a contação tivesse proximidade com 
o universo das mesmas e as fizesse participar, interessar-se pelo momento 
da história e também vivenciá-los nas atividades propostas após a contação. 
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professores acerca da literatura, obtidas mediante o questionário, com 
a prática pedagógica de formação leitora observada. Constata-se, com 
esses resultados, a necessidade de os professores investirem na formação 
teórico-metodológica para o ensino de literatura na escola, buscando uma 
relação entre os conhecimentos teóricos e a possibilidade de aplicação 
prática desses saberes construídos. Ressaltamos, também, a importância 
de uma prática pedagógica fundamentada e coerente com a concepção de 
literatura como arte, de modo que os aprendizes possam ter um contato 
sistemático, crítico, prazeroso e autônomo com o texto literário.

Palavras-chave: LITERATURA, CONCEPÇÕES LITERÁRIAS, PRÁTICA 
PEDAGÓGICA, FORMAÇÃO LEITORA.

O que dizem os professores acerca da literatura na 
formação de novos leitores? A relação entre as  

concepções literárias e a prática pedagógica
Juliana Lopes da Silva Pessoa
juliana.lopes.pessoa@hotmail.com

Danielle Medeiros de Souza 
dani.ufrn@gmail.com

O estudo investiga a relação entre as concepções de literatura dos 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental e suas práticas 
pedagógicas no trabalho com o texto literário. A relevância consiste em 
perceber o modo como as concepções acerca da literatura determinam as 
práticas de formação literária dos professores e, com isso, compreender 
como a literatura vem sendo conceituada pelos docentes e como vem 
sendo inserida na prática pedagógica em contexto escolar. Como 
referencial teórico optou-se por Amarilha (2009), Burlamaque (2006), 
Cademartori (2010), Coelho (2009), Eco (1972; 2003), Hunt (2010), 
Sartre (2006), Zilberman (1990; 2003), dentre outros. Evidenciou-se 
que as concepções dos professores acerca da literatura determinam 
significativamente a abordagem escolar que fazem da arte literária, 
ainda que não tenham consciência dessas concepções norteadoras. 
Em outras situações, observamos que as concepções não se traduzem 
em práticas diretas e explícitas, o que nos permite a inferência de 
que a formação literária na escola ainda constitui um desafio. Para 
isso, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, na qual se 
privilegiou a observação participante, em duas turmas de 3º ano, de 
uma instituição pública, situada em Natal, Rio Grande do Norte. Além da 
observação, recorreu-se, ainda, ao questionário e ao registro em diário 
de campo. O foco de análise privilegiou o confronto das concepções dos 
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(GRAVES e GRAVES, 1995) que contempla as etapas de: a) pré-leitura: com 
levantamento de hipóteses sobre a história; b) leitura: primeiro realizou 
a leitura em voz alta e depois projetou o livro em slides; c) pós-leitura: 
retomou as previsões levantadas e impressões sobre a história e discutiu 
sobre as ilustrações do livro. Foi perceptível que os aspectos gráficos 
contribuem significativamente na leitura de um livro. A compreensão da 
turma acerca do texto foi ampliada com o apoio da linguagem gráfica, visto 
que texto verbal e não verbal atuam de maneira colaborativa (LINDEN, 
2011). Durante a aula, a professora instigou os alunos a perceberem a 
importância da relação entre as linguagens que se encontravam no livro. O 
resultado indica a importância de o professor mediador ter domínio dessas 
linguagens para explorar o potencial multimodal do livro e contribuir 
para o aprendizado na aula de leitura. Compreende-se que a linguagem 
imagética bem como a verbal do livro de literatura infantil participa de 
maneira fundamental no trabalho de compreensão leitora. 

Palavras-chave: LINGUAGEM IMAGÉTICA; LITERATURA INFANTIL; 
FORMAÇÃO DO LEITOR.

A linguagem gráfica no livro de literatura infantil: 
possibilidades de leitura na sala de aula

 Manoilly Dantas de Oliveira
manoillydantas@gmail.com

Marly Amarilha
marlyamarilha@yahoo.com.br

Sayonara Fernandes da Silva
sayonara.sayonara@yahoo.com.br

O livro ilustrado de Literatura Infantil é resultado de diversas decisões 
editorias envolvendo o trabalho de designers, autores e ilustradores. As 
decisões tomadas por esses profissionais interferem na leitura, pois elas têm 
participação visual e semântica que repercutem na compreensão do texto. 
Dessa forma, a leitura de um livro ilustrado vai depender da formação do 
leitor (LINDEN, 2011), sendo, portanto, necessário que o professor mediador 
esteja atento e qualificado para realizar uma formação em leitura verbal 
e plástica. Este trabalho é um recorte de pesquisa de Iniciação Científica 
intitulada de “A linguagem gráfica do livro de literatura para a infância e 
sua recepção por professores do ensino fundamental” que está vinculada 
ao projeto “Do aprender ao ensinar a ler literatura e processos mediadores 
de professores no ensino fundamental: formar leitores, formando-se” 
(AMARILHA, 2014-2018/CNPq-UFRN/PROPESq). Para subsidiar este estudo 
foram selecionados autores que discutem sobre Literatura Infantil e 
formação do leitor, mediação na aula de leitura, design do livro e ilustração, 
destacando-se Amarilha (2012;2013), Graves e Graves (1995), Hendel (2006), 
Joly (2012), Linden (2011). Analisou-se uma aula de leitura de Literatura 
infantil em uma turma de quinto ano do Ensino Fundamental de escola 
pública de Natal-RN, Brasil, em que foi lido o livro A árvore vermelha de 
Shaun Tan. Nessa aula, a docente utilizou a metodologia de andaimagem 
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às atividades envolvendo outras habilidades metalinguísticas. Nesse 
sentido, os formadores relataram que durante a formação o material 
precisou ser complementado com a explicação de que a escrita combina 
os princípios fonográfico e semiográfico. Por último, os formadores 
salientam que há referências explícitas ao trabalho com a segmentação 
na escrita, visando à compreensão das palavras como unidades gráficas, 
destacando a existência de palavras lexicais e funcionais. Entretanto, os 
formadores interpretaram que o material poderia ser complementado com 
referências relativas às habilidades metamorfológica e lexical. Conclui-se 
que, embora o PNAIC destaque a necessidade do desenvolvimento da 
consciência fonológica de segmentos suprafonêmicos, o material precisa 
enfatizar o desenvolvimento da consciência fonêmica. Além disso, 
identificou-se a necessidade de complementação do material do PNAIC 
com subsídios teóricos e metodológicos explícitos relacionados a outras 
habilidades metalinguísticas (diferentes da consciência fonológica) que, 
conforme literatura da área, também contribuem para a aprendizagem 
da leitura e da escrita.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO. CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA. 
HABILIDADES METALINGUÍSTICAS. PNAIC.
 

Leitura e letramento:  
reflexões sobre o processo de emancipação

Renata Siqueira
siqueira.re@gmail.com

Cláudia Graziano Paes de Barros 
claudiagpbarros@gmail.com

Existe expressivo suporte empírico e teórico sustentando que as habilidades 
metalinguísticas exercem papel fundamental na aprendizagem da língua 
escrita. Entretanto, ainda é tema de debate a contribuição específica de 
cada uma dessas habilidades na aprendizagem da escrita nos diferentes 
anos do ensino fundamental, ou seja, na aprendizagem inicial e (ou) 
no aperfeiçoamento da leitura e da escrita. Este estudo pautou-se na 
importância que os conhecimentos advindos da Psicologia Cognitiva – 
particularmente os relativos às habilidades metalinguísticas – exercem no 
processo de alfabetização, conhecimentos estes que vêm sendo incorporados 
progressivamente à formação dos professores. A pesquisa analisou o 
programa de formação PNAIC/MEC, objetivando verificar se o material 
ofertado contempla conhecimentos acerca das habilidades metalinguísticas. 
Os participantes foram nove formadores, vinculados à coordenação do 
PNAIC/UFPR em 2013, que responderam a um questionário estruturado. 
Os dados obtidos destacam três aspectos principais. Primeiramente, os 
participantes enfatizam que o material contém orientações explícitas 
para o desenvolvimento de habilidades metafonológicas, por meio 
de reflexão sobre diferentes segmentos nas palavras (especialmente 
aliterações, rimas e sílabas), porém não apresenta referências explícitas 
a um trabalho voltado para a instrução em consciência fonêmica. Em 
segundo lugar, salientam que o material dá maior ênfase às atividades 
para o desenvolvimento da consciência fonológica, quando comparadas 
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nono ano do Ensino Fundamental. As questões vão conduzindo o discente à 
compreensão global do texto, pondo-o como agente participante de leitura 
não só como sujeito receptivo, ativo ou interativo, mas dinâmico. O manual 
do docente, que também preparamos, colabora para a interação com o 
aluno, pois na medida em que propõe objetivos a serem atingidos pelos 
discentes, apresenta o conteúdo temático e o textual-linguístico e comenta 
perguntas e respostas que facilitam a interação entre professor e alunos. 
Concluímos que a concepção de leitura enquanto processo complexo, 
como defende Franco (2011), deve ser incorporada à prática de elaboração 
de atividades de leitura de textos, pois tal abordagem dialoga com os 
pressupostos sociocognitivistas da linguagem. Corroboramos o conceito 
de metatexto didático (COSTA; MONTEIRO; ALVES, 2016), pois entendemos 
que a atividade, seus enunciados e seus propósitos, devem ser situados e 
com vistas a um ensino com foco na aprendizagem (COSTA, 2010). Ciente 
dessas teorias, o professor que trabalha com o ensino-aprendizagem de 
leitura deve desconsiderar questões descontextualizadas, fragmentadas e 
isoladas, que pouco contribuem para a efetiva aprendizagem do discente.

Palavras-chave: ATIVIDADE; ENSINO; LEITURA; TEXTO.

Proposta de atividade de língua materna à luz dos 
pressupostos da leitura como processo adaptativo complexo

Francisco Igor Albuquerque Dantas
igor.albuquerque@aluno.uece.br

Patricia Jéssica Rocha Silva
patricia.jessica@aluno.uece.br

Luiz Eleildo Pereira Alves
 eleildoalves@uece.br

Ultimamente, muito se tem discutido sobre as implicações das teorias do 
texto sobre a elaboração de atividades que tentam dar conta da leitura. 
Percebemos, no entanto, que poucos materiais de ensino de língua 
coadunam teoria e prática. Em vista disso, com o propósito de suscitarmos 
a relevância de uma abordagem do texto nessas atividades de leitura à luz 
de pressupostos mais condizentes com a abordagem sociocognitivista da 
linguagem, apresentamos, neste trabalho, uma atividade voltada para o 
ensino de leitura em língua materna. Para tanto, fundamentamo-nos nas 
perspectivas da leitura como processo adaptativo complexo, dinâmico 
e multidimenssional (FRANCO, 2011); entendendo o texto como evento 
comunicativo (BEAUGRANDE, 1997); considerando a aula como espaço de 
encontro e interação (ANTUNES, 2003) e concebendo a atividade de leitura e 
a performance do professor como metatexto didático, conforme entendem 
Costa, Monteiro e Alves (2016). Essa atividade foi desenvolvida durante a 
disciplina de Literatura Infanto Juvenil do curso de Letras – Português, na 
Universidade Estadual do Ceará. O propósito era elaborar uma atividade que 
desse conta do trabalho de leitura e compreensão do poema Chapeuzinho 
Amarelo, de Chico Buarque. Com o intuito de proporcionarmos a leitura 
integral do poema, o que, entendemos, implica explorar seus conteúdos 
textuais-linguísticos, elaboramos sete questões voltadas para alunos do 
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observar, a partir desta pesquisa, que há um paradoxo entre as atividades 
apresentadas no material didático e os fundamentos teóricos apresentado 
nas orientações para o professor. As perguntas que envolvem questões 
gramaticais apenas envolvem os aspectos estruturais do texto, mas não 
promovem uma reflexão crítica acerca do conteúdo textual/linguístico. 
As atividades analisadas mostram que não há uma conexão entre texto 
e uso, pois as questões focam somente a estrutura e acabam limitando e 
afastando os alunos da aprendizagem de sua língua materna.

Palavras-chave: LIVRO DIDÁTICO; ENSINO; TEXTO.

Abordagem de leitura no material didático  
de ensino de língua portuguesa

Ana Karine Souza
akarine.letras@hotmail.com

Kandice Ferreira
kandiceferreira@hotmail.com

Há anos as pesquisas voltadas para a discussão entre concepções de 
linguagem e suas aplicações ao ensino de língua. Com base na visão 
sociocognitivista de língua/gem, parece-nos necessário cada vez mais 
discutirmos como os materiais didáticos de ensino de Língua Portuguesa 
vêm concebendo o estudo a partir do texto como agente didático. Pensando 
nisso, analisamos neste trabalho uma atividade de um livro didático 
que, em sua apresentação, mostra-se de acordo com essas atuais teorias 
que norteiam o ensino de Língua Portuguesa. A fim de discutirmos a 
abordagem de texto e leitura presentes nesse material e se essas estão 
condizentes com os pressupostos sociocognitivista da linguagem que nos 
levam a entender a leitura como um processo complexo (FRANCO, 2011) 
e o texto como um multissistema (BEAUGRANDE, 1997). Nesta análise, 
tomamos como objeto de estudo uma atividade de Língua Portuguesa 
presente no material didático Perspectiva, voltado para alunos do 7º ano 
do ensino fundamental II. O livro é dividido em quatros unidades, e cada 
uma destas, em duas seções. Nosso foco recai sobre uma dessas atividades, 
com o intuito de restringirmos mais a discussão para este momento. 
Observamos como a atividade trabalha a complexidade da leitura por meio 
das questões de interpretação de texto. Nosso foco é observar se o material 
estabelece uma relação entre teoria, apresentada nas orientações para o 
professor, e prática, no que tange, efetivamente, às questões elaboradas 
com vistas a proporcionarem ao aluno uma compreensão textual. Pudemos 
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um suporte de apoio pedagógico ao ensino da leitura muito usado pelas 
escolas brasileiras. Assim sendo, compreendemos que a avaliação, mesmo 
que externa, acaba por impactar: o currículo; as práticas pedagógicas; a 
formação de professores; as escolhas de livros didáticos; as referências de 
estados e municípios para ações de políticas públicas. O trabalho está sendo 
desenvolvido seguindo a metodologia da pesquisa qualitativa, amparada 
pela técnica de Análise de Conteúdo, pois terá como objeto para coleta 
de dados os documentos oficiais do MEC e do INEP por serem portadores 
dos indicadores de proficiência de leitura do município pesquisado; os 
três volumes, relativos aos três anos iniciais do Ensino Fundamental, dos 
dois livros didáticos mais utilizados pelas escolas públicas do município. 
A hipótese é de que obtenhamos informações para as discussões acerca 
das ações de alfabetização nas escolas do município de Maceió. Iniciamos 
a pesquisa com a leitura dos textos norteadores das avaliações, assim 
como também aqueles que tratam da ANA e sua influência nas escolhas 
da formação na formação do currículo. Os dados preliminares apontam 
para a confirmação da hipótese.

Palavras-chave: LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS, AVALIAÇÃO EXTERNA,  
LIVRO DIDÁTICO, AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO.

Leitura nas séries iniciais em alagoas: contribuições da ana 
(avaliação nacional de alfabetização) e do livro didático

Silvana Paulina de Souza
silvanapaulina@uol.com.br

Adriana Cavalcanti dos Santos
adricavalcanty@hotmail.com

Ilma Vieira Costa
 ilmavieiracosta@gmail.com

Diante do contexto nacional apresentado nos últimos 20 anos, em 
que políticas públicas buscam a melhoria da qualidade da educação, 
especificamente as competências leitoras e escritoras, este projeto PIBIC, 
intitulado: Leitura nas séries iniciais em Alagoas: contribuições da ANA 
(Avaliação Nacional de alfabetização) e do livro didático, objetiva identificar 
se as proposições de práticas de leituras contidas em duas coleções dos 
livros didáticos de Língua Portuguesa destinados aos três primeiros anos 
do Ensino Fundamental, as duas mais escolhidos pela rede pública no ano 
de 2016, estão relacionadas às expectativas de aprendizagem indicadas 
pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) e às 
necessidades do município de Maceió indicados pela ANA-2014. Como 
problema de pesquisa colocamos a questão referente às proposições 
contidas nos livros didáticos como subsídios ao planejamento de práticas de 
leituras em sala de aula visando às necessidades específicas do município 
em interface com a Matriz de Referência de Leitura da ANA. A análise será 
realizada a partir da triangulação dos dados extraídos das propostas de 
leitura contidas nos livros didáticos, na ANA e nos resultados dos níveis 
de competência leitora apresentados pelo Estado de Alagoas no ano de 
2014. Essa ação se justifica por ser a ANA um indicador da proficiência de 
leitura dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental e o livro didático é 
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desenvolvida para os alunos do 9º ano da rede pública estadual do Estado do 
Ceará e distribuída dentro do manual PreparAÇÃO. Tal material tinha como 
propósito desenvolver competências leitoras nos alunos que chegavam 
aos anos finais da educação básica com dificuldades leitoras. A Revista 
possui 3 volumes compostos por 20 aulas cada. Os resultados revelaram 
que as atividades propostas pelo referido material são condizentes com 
os fundamentos do ensino interacional e sociocognitivo. Tais resultados 
corroboram o que apresentam Monteiro (2014) e Parente (2016) em suas 
pesquisas. As questões apresentadas relacionam-se ao tema do texto a ser 
lido e, muito mais que discutir ou prender-se à exploração gramatical, 
mostram a relação de efeito de sentido desses elementos linguísticos 
com o todo textual. Entendemos que tal abordagem deve-se à tomada de 
leitura como um sistema complexo, o que implica entender o texto para 
além da materialidade linguística e conduzir o aluno a estar atento aos 
múltiplos agentes desse processo. Concluímos, portanto, que a Revista 
Siaralendo relaciona teoria e prática, propiciando um ensino com foco 
na aprendizagem (COSTA, 2010).

Palavras-chave: ENSINO DE LEITURA, COMPLEXIDADE, MATERIAL 
DIDÁTICO.

A leitura como processo complexo de textualização: análise 
da relação teoria e prática na revista siaralendo

Luiz Eleildo Pereira Alves
eleildoa@gmail.com

Maria Helenice Araújo Costa
mariahelenicearaujo@gmail.com

Cada vez mais é necessário defendermos que a abordagem do texto nos 
materiais didáticos voltados para ensino de leitura precisa dialogar com 
os pressupostos teóricos que entendem o funcionamento da língua(gem) 
sob a perspectiva não representacionista, na qual o texto é entendido 
como um evento comunicativo (BEAUGRANDE, 1997). Ao longo dos estudos 
dentro do campo da Linguística textual, caminhamos da concepção 
estruturalista para a psicolinguística e desta para a interacionista. 
Atualmente, comungamos com autores que adotam essa visão complexa 
dos fenômenos linguísticos (Marcuschi e Salomão, por exemplo). No 
que tange à leitura, autores como Franco (2011) e Pellanda (2005) (que 
considera a teoria autopoiética de Maturana e Varela (1995) entendem que 
leitor, autor, materialidade linguística e/ou multimodal, contexto sócio-
histórico, contexto linguístico, conhecimentos de mundo, frustrações, 
expectativas, crenças etc. são elementos implicados no processo de 
leitura. Incorporar essas teorias aos materiais didáticos proporciona um 
ensino de língua focado na aprendizagem (COSTA, 2010), no qual o texto 
é estudado para além dos aspectos formais descontextualizados. Assim, 
este trabalho objetiva discutir a abordagem de leitura em um material 
didático de ensino de Língua Portuguesa para observar como as teorias 
aqui apresentadas dialogam com a efetiva abordagem dos textos nas 
questões apresentadas pelo referido material. Nosso objeto de análise são 
as questões de estudo de texto apresentadas na revista Siaralendo, que foi 
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escolar. No entanto, nenhum deles tinha utilizado esse recurso didático nas 
aulas de Geografia. Ao final dessa pesquisa, concluímos que os educadores 
sabem que as dificuldades apresentadas pelos alunos em relação a leitura, 
acarretam problemas no processo de ensino-aprendizagem da Geografia, 
no entanto não conseguem desenvolver um trabalho que utilize outro 
recurso didático que não seja o livro didático. Já os alunos não têm a 
leitura como atividade preferida, todavia se mostram interessados por 
livro paradidático. Este por sua vez é um recurso que pode ser inserido 
no contexto das aulas de Geografia, contribuindo com a formação do 
aluno-leitor e com um ensino mais lúdico. 

Palavras-chave: LIVROS PARADIDÁTICOS; LEITURA; GEOGRAFIA.

Livros paradidáticos: o pó de pirlimpimpim da geografia
Izabel Cristina da Silva
silvaizabelprof@gmail.com

Este trabalho é fruto da pesquisa que se realizou no Programa de Pós-
Graduação em Geografia-GEOPROF, sediado na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Campus de Caicó. Nessa oportunidade, desenvolveu-se 
um trabalho voltado para elaboração de um livro paradidático com uma 
abordagem regional. Segundo Munakata (1997), Silva (2017), esses livros são 
materiais didáticos, que pode ter uma linguagem literária ou mais formal, 
podendo serem utilizados de forma paralela ao livro didático. Realizamos 
uma pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo. Aplicamos questionários 
com os professores de Geografia do 6º ano do ensino fundamental e seus 
respectivos alunos da rede Pública Municipal de Caicó. A partir da análise 
dos dados, podemos inferir alguns resultados. Para os alunos a opção de 
atividade recreativa predileta é o Whatsapp, seguido por assistir TV e 
brincar com jogos no celular. Mesmo com a existência dos livros digitais, 
apenas 56 alunos, dos 302 pesquisados, escolheram a leitura como atividade 
favorita. Verificamos o que os educandos preferem ler em meios digitais, 
pois há tantos atrativos tecnológicos. Foram mencionadas 145 obras. As 
cinco mais cogitadas foram: “Turma da Mônica”, “O Pequeno Príncipe”, 
“Diário de um Banana”, “A Culpa é das Estrelas”, “Branca de Neve e os 
Sete Anões”. Notamos, pelos títulos indicados, que eles têm um forte 
vínculo com leituras feitas nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 
Em relação ao recurso didático utilizado pelos professores de Geografia, 
93% dos estudantes apontaram que os mesmos costumam utilizar o livro 
didático. Informação ratificada pelas respostas dos educadores. Em relação 
aos livros paradidáticos, todos os educadores que participaram da pesquisa 
apresentaram conhecimento desse material e do seu objetivo no contexto 
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sociais e culturais que se aproximem dos seus contextos, o que favorece 
a apresentação de outros repertórios regionais e nacionais. Por outro 
lado, os desafios se evidenciaram quanto à seleção e uso de tais gêneros 
de modo a não criar ambiente favorável a processos de discriminação e 
de preconceito linguístico, dentre outros apontados pelos docentes. 

Palavras-chave: GÊNEROS DISCURSIVOS, ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, 
INTERDISCIPLINARIDADE,. PRÁTICA DOCENTE.

Leitura e produção textual em turmas do ciclo de 
alfabetização: gêneros discursivos que favorecem  

o repertório dos alunos
Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues

janibel8@yahoo.com.br

O presente trabalho tem o objetivo mostrar as contribuições dos gêneros 
canção e contos para os Anos Iniciais. A proposta foi realizada a partir de 
um dos direcionamentos do projeto de extensão “Laboratório itinerante 
de produção textual” (PIBEX/UFPA), do curso de Licenciatura Integrada 
em Educação Ciências, Matemática e Linguagens, em uma escola Estadual, 
durante o primeiro semestre deste ano, em Belém do Pará. O projeto procura 
trazer, para discussão com os docentes, gêneros discursivos que dialoguem 
com situações cotidianas a partir de canções, contos favorecendo a leitura, 
a escrita e a oralidade de modo a potencializar o repertório cultural dos 
alunos. Os estudiosos selecionados para a referida pesquisa foram: Bakhtin 
(1997), Soares (2004;2016), Koch & Elias (2006), Rodrigues (2006), Bentes 
(2014), Charlot (2013) e Cintra (2014). A metodologia utilizada tem se 
pautado na Observação participante (ANGROSINO, 2009), em parceria 
com os docentes, tanto nos assessoramentos em sala de aula, quanto nas 
oficinas mensais realizadas nas diferentes escolas selecionadas para o 
projeto, cujas atividades priorizaram práticas interdisciplinares de modo a 
favorecer o repertório dos alunos, possibilitando o trabalho com a oralidade 
e com a escrita. Alguns resultados evidenciam que os alunos se envolvem 
bastante nas atividades de oralidade, leitura e produção textual por conta 
da melodia, das temáticas e por despertarem a curiosidade, a discussão. 
As crianças se lançam aos desafios impostos pela produção textual, um 
dos principais problemas enfrentados pelos docentes antes do projeto. 
Ou seja, quando há apresentações de temáticas que envolvem práticas 
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O uso de imagens como recurso metodológico para  
o ensino de leitura nos anos iniciais

Tamiris Machado Gonçalves 
mtamiris@gmail.com

De modo geral, pode-se dizer que a maior parte dos estímulos chega pela 
visão, pois os olhos conectam os seres ao mundo. Tendo em vista que as 
imagens estão presentes em diferentes tipos de mídias, o discurso imagético 
viabiliza a discussão dos mais variados temas culturais: narrativas do 
cotidiano; fenômenos científicos; fatos históricos; períodos da arte, entre 
outros. Entendendo as imagens como discursos, este trabalho aborda o 
uso de imagens como recurso metodológico para fomentar o ensino da 
leitura nos anos iniciais. Nesse sentido, recorre-se a uma proposta de 
análise que coloca em interlocução autores de diferentes áreas, tais como: 
Bakhtin e seu Círculo de estudos ([1929] 2009; [1979] 2011), possibilitando 
ver a imagem a partir de um ponto de vista discursivo; Barbosa (1998), 
que contribui com conhecimentos da área das Artes; e Pereira (2015; 
2012), Smith (1999; 2003), Kleiman (2003) e Solé (1998) fomentam uma 
visão psicolinguística. Ao se apresentar uma proposta de trabalho com o 
discurso imagético como protagonista do ensino de leitura, quer-se discutir 
a exploração da sintaxe da imagem; como perceber seu interdiscurso; como 
se pode proceder em sua compreensão e interpretação. Com as discussões 
levantadas, espera-se contribuir para o fazer docente dos professores dos 
anos iniciais, apresentando ideias acerca de como pode se dar um trabalho 
significativo em torno da compreensão de discursos imagéticos. 

Palavras-chave: COMPREENSÃO DE DISCURSOS IMAGÉTICOS, ANOS 
INICIAIS, INTERFACE TEÓRICA.
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A consciência sintática é necessária para a escrita de frases?
Ana Paula Rigatti Scherer

rigatti.scherer@gmail.com

Sabe-se da importância da consciência fonológica na escrita de palavras. No 
entanto, para a escrita de frases podem ser necessárias outras habilidades 
metalinguísticas. O presente trabalho apresenta uma pesquisa realizada 
com 3 grupos de alunos de 1º ano nos quais foram realizadas abordagens 
diferentes com relação à estimulação da consciência sintática e escrita de 
frases. No grupo A foi utilizada metodologia Metramar (2011) que prevê 
escrita de frases desde a ed. Infantil; no grupo B foram utilizadas oficinas 
de estimulação da consciência sintática de forma oral; e no grupo C, não 
foi utilizada nenhuma abordagem específica quanto a escrita de frases ou 
consciência sintática. Foram realizadas coleta pré e pós intervenção por meio 
de teste de consciência sintática (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2004) e escrita 
de frases conforme figura. O grupo A e B tiveram pontuações similares em 
consciência sintática. No entanto, na escrita, o grupo B apresentou muitas 
hipo e hipersegmentações na escrita. O grupo C apresentou resultados 
inferiores aos demais. Os resultados apontam para a importância de haver 
um trabalho específico de escrita quando se tratam de frases, já que as 
atividades com o grupo B foram somente na forma oral-auditiva. Concluiu-se 
que a consciência sintática é importante na escrita de frases, porém deve 
ser acompanhada de atividades de escrita na qual é visível o limite entre 
os elementos da frase.    

Palavras-chave: CONSCIÊNCIA SINTÁTICA, ESCRITA

O desenvolvimento da consciência fonológica nos anos 
iniciais do ensino fundamental

Rebeca Ramos Campos 
rebecaufrn@hotmail.com

Acreditamos que as crianças necessitam ampliar seus contatos com a leitura 
e a escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Mas como ler e escrever 
sem ainda saber ler e escrever? Brincar com a sonoridade das palavras pode 
ser uma das estratégias no desenvolvimento da leitura e escrita na escola. 
Essa pesquisa tem o objetivo de investigar a importância do desenvolvimento 
da consciência fonológica na alfabetização de crianças, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. O campo empírico foi uma turma do 2º ano do 
Ensino Fundamental, do Núcleo de Educação da Infância – NEI, escola de 
aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2016. 
Inscrito na Abordagem Qualitativa de Pesquisa, o trabalho se utilizou da 
metodologia de Estudo de Caso. A docente de sala realizou, no período de 
um mês, atividades no nível da palavra (composição e decomposição das 
palavras em sílabas e letras, comparação de palavras quanto à presença 
de sílabas e letras iguais) e as de análise fonológica, a partir de jogos de 
alfabetização (MEC/CEEL,2008), como o “Caça Rimas” e o “Dado Sonoro”. As 
crianças, aos poucos, foram aprendendo a manipular unidades linguísticas e, 
a partir das brincadeiras começaram a reconhecer regularidades nas relações 
entre unidades sonoras e unidades gráficas, ampliando suas possibilidades 
de leitura e de escrita. Acreditamos que o conhecimento docente sobre o 
desenvolvimento da consciência fonológica pode oferecer suporte consistente 
à uma prática alfabetizadora de qualidade com crianças nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: CONSCIÊNCIA FONOLÓGICO, ALFABETIZAÇÃO, ENSINO 
FUNDAMENTAL
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processo de alfabetização. O estudo qualitativo foi realizado na modalidade 
de pesquisa-ação (THIOLLENT, 2009), que prevê uma ação com objetivos 
específicos no meio onde o fenômeno está inscrito, a fim de promover o 
desenvolvimento deste. Os dados mostraram que dos 20 alunos da turma, 19 
deles ingressaram em nível pré-silábico e 1 silábico no seu desenvolvimento 
de escrita (FERREIRO e TEBEROSKI, 2008). Com a proposta de atividades que 
visavam o desenvolvimento da consciência fonológica, no encerramento do 
ano letivo apenas um aluno continuava pré-silábico (apresentava atraso geral 
de desenvolvimento), 2 estavam no nível silábico, 5 silábico-alfabéticos e 
12 alfabéticos. Ou seja, 17 alunos (85% da turma) já possuíam compreensão 
sobre o funcionamento do sistema alfabético. A atenção quanto ao que os 
alunos manifestavam oralmente foi fator importante para a professora 
da turma. Confrontando a evolução de escrita e leitura de cada um com 
o que apresentavam nas suas hipóteses orais e na escrita em termos de 
representação do valor sonoro, havia indicativos de seus avanços e do 
que precisava ser mais trabalhado neste processo. Assim, percebeu-se, ao 
longo do ano letivo, o aumento da capacidade de reflexão sobre a escrita e 
a leitura por parte das crianças, com ampliação de diferentes níveis da sua 
consciência linguística. 

Palavras-chave: CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA; ORALIDADE; RELAÇÃO 
FONEMA-GRAFEMA; ALFABETIZAÇÃO.

As hipóteses da criança na oralidade rumo à  
alfabetização - a consciência fonológica fazendo  

efeitos na relação fonema-grafema
Clarice Lehnen Wolff

clarice.lewolff@gmail.com

Virgínia Dornelles Baum
vvbaum@gmail.com

Fernanda Lanhi da Silva
fernanda.lanhi@gmail.com

O desenvolvimento da consciência fonológica é apontado na literatura 
científica como fator fundamental para um efetivo processo de alfabetização. 
Leitura e escrita necessitam de um ensino sistemático (SCLIAR-CABRAL, 
2003), que possibilite à criança aprender os princípios do sistema alfabético 
de escrita, aspecto de domínio fundamental para que compreenda o que lê e 
desenvolva habilidades de inferências na leitura. Integrar os conhecimentos 
sobre desenvolvimento da linguagem e consciência fonológica nas ações 
pedagógicas tem sido objeto de interlocução constante no Colégio de 
Aplicação da UFRGS, gerando estratégias metodológicas interdisciplinares, 
com apoio da Fonoaudiologia e da Psicopedagogia escolar. Um levantamento 
sistemático de dados de escrita e de leitura de uma turma de primeiro ano, 
alfabetizada a partir dos pressupostos teóricos da consciência fonológica, 
da ludicidade e da metodologia de projetos, apontou avanços significativos 
de um grupo de alunos em seu processo de alfabetização ao longo do ano 
letivo. Registros sobre o que as crianças expressavam oralmente indicaram 
avanços importantes daquelas que mostravam maior domínio nas reflexões 
sobre as segmentações das palavras, reconhecendo sílabas, aliterações, 
rimas e fonemas compartilhados entre estas. Esse aspecto revelou-se 
importante para o professor identificar e estimular avanços de seus alunos no 



139138

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

Alfabetizando através do lúdico
Kathywsy Lohanna da Costa Coutinho

katlohanna@hotmail.com

Marcos Alexandre Costa de Araújo

O presente trabalho objetiva contribuir para o campo da alfabetização, 
de modo que, através do lúdico, este processo possa complementar os 
mais variados métodos existentes, fazendo com que este torne-se mais 
prazeroso e atrativo. A alfabetização é o momento mais importante na vida 
do estudante, Lemle (1988) ratifica tal fato quando diz que “o momento 
crucial de toda a sequência da vida escolar é o momento da alfabetização”. 
A produção do conhecimento junto à criança é um trabalho exaustivo, e é 
por esse motivo que a ludicidade ganha cada vez mais espaço, pois, desde 
os tempos mais antigos, o brinquedo vem sendo a essência da infância. 
E foi a partir daí que surgiu o questionamento, por que se tem a hora do 
brincar e a hora do aprender? Por que não se aprende brincando? Assim, 
um dos jogos existentes dentre tantos e que será utilizado nesta pesquisa é 
o “jogo da forca”. Tal jogo é conhecido por praticamente todas as pessoas 
e é fácil de ser entendido, nele, porém, foram feitas algumas adaptações 
para que fosse melhor compreendido, como, por exemplo, ao invés de se 
adivinhar qual é a palavra através das dicas, será pego aleatoriamente uma 
gravura, e deverá ser colocada suas letras correspondentes, a cada erro, 
coloca-se uma parte do corpo do boneco. Outra adaptação feita no jogo foi 
na sua confecção, o qual foi feito em EVA para que alunos que não tenham 
psicomotricidade desenvolvida também pudessem participar. A pesquisa 
encontra-se em fase de andamento, porém, espera-se alcançar resultados 
satisfatórios com tal metodologia e que esta venha a agregar aos meios de 
alfabetizar, fazendo com que o estudante sinta prazer ao estudar.
Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO; LÚDICO; CONHECIMENTO.

Práticas pedagógicas sobre o ensinar e o aprender na 
alfabetização de crianças

Keilla Kalliane Fernandes Duarte
kdkeilla@gmail.com

Girlene Pereira Da Silva
girlene201@gmail.com

Maria Isaína Elias De Souza
isaina.alis@gmail.com

Francicleide Cesário De Oliveira Fontes
fran.cesario@hotmail.com

O presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas pedagógicas de 
uma professora alfabetizadora, enfocando suas ações no que diz respeito 
ao processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética/SEA. Assim, traz 
discussões acerca de práticas alfabetizadoras que possibilitam que o aluno 
se aproprie do SEA, tendo base a perspectiva de alfabetizar letrando. Como 
metodologia, adotou-se a pesquisa de abordagem qualitativa, com estudo 
bibliográfico fundamentado em autores como: Ferreiro (2001); Pimenta 
(2002); Santos e Albuquerque (2007); Morais (2012) e Franco (2015). E com 
pesquisa de campo realizada em uma instituição de ensino do Município 
de Taboleiro Grande/RN, tendo como técnica para a construção dos dados 
para análise a observação direta em uma turma do segundo ano do Ensino 
Fundamental, que contém 26 alunos. Foram observados três blocos de aulas 
cada um com 3h/a. Ao analisar os dados percebeu-se que a professora utiliza 
em sua prática pedagógica métodos para conseguir interagir os diferentes 
níveis alfabéticos da turma, tais como o uso de atividades lúdicas e meios que 
motivam a criança para o aprendizado significativo. Além disso, conclui-se 
que a professora pesquisada adota uma perspectiva de alfabetizar letrando.  
Palavras-chave: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS; 
SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA. 
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ensino fundamental de uma escola pública de Fortaleza durante o ano de 2014. 
Baseando-nos em dados catalogados, refletimos qualitativamente, por meio 
da comparação das amostras iniciais e finais dos sujeitos, e quantitativamente, 
através da atribuição de percentuais matemáticos. Dos resultados gerais, 
percebemos que há relação de êxito entre as atividades didático-pedagógicas 
de análise fonológica com o adequado desenvolvimento da estratégia de 
escrita ortográfica dos alfabetizandos e que é necessária a adequação dessas 
atividades de acordo com as necessidades linguísticas dos alunos. Apontamos 
como resultado da nossa investigação a importância da sistematização de 
atividades didático-pedagógicas de análise fonológica para uso em salas 
de alfabetização, pois as mesmas auxiliam na adequada aprendizagem da 
escrita e, consequentemente, favorecem a aprendizagem da leitura dos 
alfabetizandos. 

Palavras-chave: LETRAMENTO ALFABÉTICO; DESENVOLVIMENTO DE 
ESCRITA; ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

A relação das atividades didático-pedagógicas  
de análise fonológica com o desenvolvimento  

da estratégia de escrita ortográfica
Maria Elisabete Viana-Silva

betehviana@hotmail.com

Wilson Júnior de Araújo Carvalhop
wilson.carvalho@uece.br

Nossa pesquisa tem como objetivo discutir a relação das atividades didático-
pedagógicas de análise fonológica com o desenvolvimento da estratégia de 
escrita ortográfica em crianças alfabetizandas.  Para alcançarmos nosso 
propósito, apoiamo-nos em estudos psicogenéticos e linguísticos que tratam 
do desenvolvimento da escrita infantil (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985; 
MOREIRA, 2009), assim como em pesquisas que discutem a relação entre 
atividades didáticas com a aprendizagem da língua escrita (ILHA; LARA, 
2011; PICOLLI; CAMINI, 2012) e, também, em investigações  que refletem 
a influência da fonologia e da consciência linguística de nível fonológico 
sobre o desenvolvimento da escrita (CARVALHO, 2003; SIMÕES, 2006). Este 
estudo trata-se de uma pesquisa-ação, longitudinal, com caráter descritivo 
e de natureza qualitativa e quantitativa. Os dados coletados são oriundos de 
uma pesquisa minuciosa em materiais didáticos que pertenceram ao grupo 
de sujeitos estudados, como registro de atividades didáticas, documentadas 
em caderno de planejamento pedagógico, amostras avaliativas de escritas 
dos alunos, relatórios individuais, livros didáticos, etc. Quanto aos sujeitos, 
o estudo avaliou as produções de escritas de 16 crianças, as quais realizaram 
o teste das quatro palavras e uma frase (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985), as 
amostras foram selecionadas em dois momentos distintos do ano escolar, uma 
no início e a outra ao final do período letivo. Nessa ocasião, todos os discentes 
estavam com sete anos completos e frequentavam, assiduamente, o 1º ano do 
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dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, e, as intervenções 
psicopedagógicas no contexto escolar por sua vez, são elementos insignes 
para a superação das dificuldades de aprendizagem pela criança.

Palavras-chave: PSICOPEDAGOGIA; DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM; 
LEITURA E ESCRITA.

Narrativas sobre a experiência de estágio em  
psicopedagogia institucional: dificuldades de  

aprendizagem na leitura e na escrita
Ana Maura Tavares dos Anjos

maurinhaanjos@hotmail.com

Nossa pesquisa teve como objetivo favorecer práxis psicopedagógica 
no processo de formação de psicopedagogos através da realização do 
estágio supervisionado em psicopedagogia institucional. Este trabalho 
traz reflexões a partir de uma perspectiva teórico-metodológica sobre 
a experiência de intervenção psicopedagógica no Estágio Institucional 
realizado em uma escola pública. Para discutir a temática nos ancoramos 
teoricamente nas contribuições da perspectiva sócio cultural de Vygotsky 
(1993; 2006; 2007); além dos contributos de Fernandez (1990); Bossa 
(2005); Solé (2001). O estudo nasce da compreensão e da vivência 
acerca da atuação profissional do psicopedagogo na área educacional, 
onde constantemente há relatos sobre dificuldades de aprendizagem 
dos alunos, o que pode provocar o fracasso escolar A dificuldade de 
aprendizagem na leitura e na escrita deixa o educando por vezes 
impossibilitado de ter um desenvolvimento adequado ao ano/série na 
qual está cursando, dado o ritmo de aprendizagem que geralmente é 
lento. As causas da dificuldade podem ser atribuídas a diversos fatores, 
dentre eles, aspectos emocionais, sociais, biológicos, dentre outros. 
Nesse sentido, em consonância com nosso objetivo, o desenvolvimento 
metodológico da pesquisa caracterizou-se como de natureza qualitativa 
do tipo descritiva com utilização da pesquisa de campo. Participaram da 
pesquisa, três alunas do curso de especialização lato senso, na disciplina de 
‘ação supervisionada em psicopedagogia institucional’. O estudo revelou 
que os fatores socioculturais são agravantes como desencadeadores de 
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pedagógico dos professores alfabetizadores que, por sua vez, levarão 
o aluno a galgar os degraus cada vez mais complexos da alfabetização. 
A metodologia adotada para superar as dificuldades consiste em 
promover a reciclagem neuronal por meio de práticas inovadoras e 
interdisciplinares acionando canais sensoriais (visão, tato, audição, 
propriocepção gestual e do aparelho fonador) considerando indicadores 
de monitoramento que possibilitarão uma análise qualiquantitativa 
do impacto e da efetividade do projeto. Os resultados embrionários 
desta investigação, a partir do corpus constituído, apontam para a 
necessidade de acompanhamento por parte da Secretaria da Educação 
do referido município, bem como dos coordenadores pedagógicos das 
escolas junto ao professor alfabetizador para consolidarem, na prática, 
as inovações empiricamente comprovadas pelas ciências supracitadas 
para promover uma alfabetização de excelência, condição fundamental 
para uma educação inclusiva e de qualidade.

Palavras-chave: FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES; 
NEUROCIÊNCIA APLICADA; APRENDIZAGEM DE LEITURA; SISTEMA SCLIAR 
DE ALFABETIZAÇÃO

Sistema scliar de alfabetização: uma proposta de  
ensino da leitura para a promoção da inclusão  

social em são josé da laje-alagoas
 Rosiene Omena Bispo 

rosyomena31@hotmail.com

Este trabalho mobiliza dados do Indicador Nacional de Alfabetismo, a 
Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA, que tem como objetivo aferir 
o nível de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura 
e escrita) e Matemática dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, 
realizada pelo INEP desde 2013, revelou que Alagoas foi o Estado que 
apresentou o maior percentual de crianças que não conseguiram 
ultrapassar os níveis 1 e 2, cerca de 81,56% (SCLIAR, 2015). Um olhar mais 
holístico voltado em especial para o diagnóstico da referida avaliação, 
no município de São José da Laje AL, revela que os avanços no tocante 
à alfabetização aconteceram, visto que o Município passou a ocupar o 
ranking de primeiro lugar no Estado em alfabetização em 2014. Contudo, 
para alcançar a meta de alfabetizar todas as crianças, conforme pacto 
assumido com os entes federados, julga-se ser necessário continuar 
investindo em políticas públicas educacionais que ataquem o mal pela 
raiz, cujas mudanças, a priori, perpassam o cerne da formação continuada 
dos educadores. Dito isto, este trabalho se propõe a relatar a experiência 
de  formação continuada, condição sine qua non para que o professor 
se aproprie constantemente dos avanços das ciências e das teorias 
pedagógicas (BARBIERI, CARVALHO e ULHE 1995), embasadas nos avanços 
das Neurociências, da Linguística e da Psicolinguística, ciências  que se 
ocupam da estrutura e do funcionamento da linguagem verbal, por meio 
dos Fundamentos do Sistema Scliar de Alfabetização (SCLIAR, 2013), 
agregando orientações teóricas e práticas que fundamentam o fazer 
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prática frágil, consolidada por meio da procura de atividades, negando 
as condições de como as crianças aprendem, esperando que os processos 
de aprendizagens se cumpram em um vazio – uma aprendizagem que 
nega os procedimentos intencionalmente pensados e planejados. É nesse 
devir, no fazer de sala de aula, que é histórico, social, ético e político que 
devem ser focadas e medidas as nossas ações pessoais e profissionais. 
Argumentar em favor de uma prática pedagógica voltada para o sucesso 
nas aprendizagens é considerar o professor como protagonista refletindo 
sobre sua ação para desenvolver um trabalho centrado no compromisso 
ético e social.

Palavras-chave: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ALFABETIZAÇÃO, 
PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO

Alfabetização e práticas pedagógicas:  
Verificação das aprendizagens no ciclo  
de alfabetização no município de natal

Maria da Conceição Silva Tertuliano 
mariaceicasilva@bol.com.br

Este estudo coloca em discussão a problemática existente na Educação 
Básica no tocante a não apropriação das competências e/ou dificuldades 
no domínio da aquisição da leitura e da escrita, ao término do ciclo de 
alfabetização. Centrou-se, pois, na análise das forças presentes na prática 
dos professores, seu impacto no âmbito da sala de aula e a reflexão dos 
motivos que favorecem as não aprendizagens. No diálogo com outros 
pesquisadores, o estudo toma como base a revisão da literatura do 
tema, pelas teorias de Campos Conceituas de Vergnaud (2008), Piaget 
(1992), Vygotsky (2010), Wallon (1992), Grossi (2004), e Sara Pain (2007), 
no esforço de orientar as reflexões acerca do estudo. Optou-se como 
procedimentos metodológicos a entrevista semiestruturada que foca 
as variáveis presentes nas práticas desenvolvidas em sala de aula e a 
relação com a teoria sobre como se ensina e como se aprende. Também se 
utilizou o diário de campo como instrumento de registro das observações 
das aulas das professoras. A pesquisa aconteceu em duas escolas da Rede 
Municipal de Natal – RN, com seis professoras e dois coordenadores 
que atuam no ciclo de alfabetização. O corpus de análise constitui-se da 
entrevista dos professores e das observações. A pesquisa constatou que 
os docentes pesquisados têm formação e conhecimento sobre as variáveis 
do processo de alfabetização. Contudo, apenas um demonstrou didatizar 
esse conhecimento, propondo atividades acolhedoras das dúvidas geradas 
pelas rupturas das hipóteses de como as crianças acham que escreve e 
leem e a confiança no pensamento do aluno. Os demais demonstraram uma 
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interação, dialogando com o Sistema Scliar de Alfabetização, como 
também desenvolvendo atividades multissensoriais favorecendo para 
a aprendizagem, estimulando no processo de alfabetização às quatro 
sensações: (auditiva, visual, cinestésica e proprioceptiva). Os resultados 
apresentados, por ora, são parciais, naturalmente, considerando que a 
culminância do projeto ocorrerá no final do 4º bimestre, ou seja, começo 
do mês de dezembro deste ano de 2017. É necessário destacar que os alunos 
envolvidos apresentam avanços significativos em relação as atividades 
de leitura e escrita. Destacando que as crianças que inicialmente, não 
reconheciam nem diferenciavam os sons do alfabeto, conseguem ler 
pequenas palavras e frases. Historicamente o processo de alfabetização 
evoluiu, passou por grandes discursões cabendo destacar e conceituar 
ao longo do tempo e entender, em que a neurociência pode contribuir 
para fundamentar este mecanismo tão complexo. A ação de ler e escrever 
requer um conhecimento cognitivo aprofundado que possa mostrar 
para o professor alfabetizador, quanto mais ciente estiver das novas 
descobertas sobre a capacidade de aprender a ler, de como a criança se 
situa em termos de desenvolvimento emocional, afetivo e de interação 
social, melhor acontecerá o ensino-aprendizagem.

Palavra-chave: LEITURA; ALFABETIZAÇÃO; NEUROCIÊNCIA ; 
DECODIFICAÇÃO.

Uma experiência de reensino do processo de  
decodificação com alunos dos anos iniciais

Maria Silma Lima de Brito
mariasilma95@gmail.com

Maria Inêz Matoso Silveira 
mimatoso@uol.com.br

Este trabalho tem como objetivo apresentar contribuições recentes para 
o ensino-aprendizagem da alfabetização provindas das neurociências, 
observando a relevância de se conhecerem as regiões do sistema 
nervoso central implicadas na explicação do como o cérebro humano 
aprende a ler, por meio da reciclagem dos neurônios situados na região 
occipitotemporal ventral esquerda (DEHAENE, 2012). À luz dessa teoria, 
são apresentadas também as etapas pelas quais a criança aprendiz 
passa para adquirir a automatização da decodificação da leitura, graças 
à plasticidade do cérebro para apreender e simetrizar a informação 
visual, articulando os diminutos traços invariantes das letras, ou seja, 
os grafemas, correspondendo a fonemas, e ambos com a função de 
distinguir significados. Diante disso, defende-se o ensino da alfabetização 
baseado não só nos achados da neurociência da leitura, mas também 
nos procedimentos metodológicos de Montessori e nas contribuições 
da neuropsicolinguística defendidas por (SCLIAR-CABRAL 2013, 2014). 
A proposta de pesquisa aqui detalhada surgiu de perguntas: como o ser 
humano aprendeu a ler? Por que muitas crianças fracassam no decorrer 
deste processo?  Sendo assim, a investigação pretendida configura-se 
como uma proposta de pesquisa-ação interventiva. Os procedimentos 
pedagógicos seguem um embasamento teórico que vislumbra possíveis 
soluções para o problema em questão, envolvendo explicitamente a 
relação entre grafemas e fonemas em um contexto de ludicidade e 
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ao fim do ano lendo palavras, demonstrando, assim, algumas habilidades 
de decodificação e de consciência fonológica. Devido a problemas com 
greves e paralisações municipais, a avaliação da experiência só foi possível 
no semestre subsequente. Tal avaliação procurou mensurar as habilidades 
de consciência fonológica das crianças que participaram da experiência 
didática, sendo baseada em três testes desenvolvidos por Adams et al (2006): 
identificando rimas, contando sílabas e combinando fonemas iniciais. Todos 
os testes eram ilustrativos e foram aplicados individualmente com 9 das 20 
crianças participantes, já que algumas haviam saído da escola. Os resultados 
demonstraram que das 9 crianças apenas 1 não obteve o resultado esperado 
no teste de combinação dos fonemas iniciais. No teste de identificação de 
rimas, somente 2 alunos apresentaram erros em suas respostas, e no que se 
refere ao teste de contagem de sílabas, apenas 3 crianças apresentaram erros. 
Sendo assim, concluímos que a experiência de alfabetização com o método 
fônico foi válida e eficaz, visto que a maioria das crianças apresentaram 
resultados satisfatórios nos três testes aplicados. 

Palavras-chave: EXPERIÊNCIA DIDÁTICA, ALFABETIZAÇÃO, MÉTODO 
FÔNICO, CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA.

Uma experiência de alfabetização com o método fônico 
numa turma de 1º ano do ensino fundamental de  

uma escola pública municipal em Maceió
Floriza de Abreu Feitosa

florizaabreu@gmail.com

Maria de Fátima Santos de Morais
 fatimaprofessora@gmail.com

Este trabalho relata uma experiência de ensino de alfabetização desenvolvida 
numa turma de 1º ano do Ensino Fundamental em abril de 2016, na Escola 
Municipal Professora Marizette Correia Nunes Bruno, em Maceió. Trata-se 
de uma pesquisa-ação de intervenção utilizando o método fônico, que 
prioriza o ensino explícito do princípio alfabético e o desenvolvimento da 
consciência fonêmica/fonológica. A turma era composta por 20 crianças, 
com idades de 6 a 7 anos. Os alunos que participaram da pesquisa eram 
meninos e meninas moradoras de comunidades pobres na periferia de 
Maceió, na zona norte da cidade. A pesquisa realizada fez parte das ações 
do Programa Observatório da Educação (CAPES/INEP), através do Projeto 
“O Ensino da Leitura e da Escrita em escolas públicas alagoanas: recursos, 
estratégias e práticas inovadoras para a redução do analfabetismo escolar”, 
sediado no Centro de Educação da UFAL. Os materiais didáticos foram 
compostos de cartilhas (CAPOVILLA, 2005; e LIMA, 1995), jogos didáticos e 
alfabeto móvel; já os instrumentos e procedimentos da pesquisa incluíram 
diário de bordo, fotos, gravações, filmagens e entrevistas. A fundamentação 
teórica da pesquisa e da metodologia aplicada baseou-se na necessidade da 
efetivação do ensino das bases alfabética, silábica e ortográfica da língua na 
perspectiva da Neuropsicolinguística, ciência que trata das relações entre 
linguagem, cérebro, cognição e lectoescritura. As crianças reagiram bem à 
experiência e a nossa principal meta era fazer com que os alunos chegassem 
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para os resultados dos desempenhos dos alunos nos que diz respeito às 
proficiências em leitura e escrita, adotaremos por aporte teórico: Candau 
(2012), Moreira e Candau (2008), Castro e Carvalho (2006), Colomer e Camps 
(2002; 2012), Koch e Elias (2008), Morais (1996; 2013), Mortatti (2013), Soares 
(2016), Solé (2008); Street (2014), Silveira (2012; 2015). Os resultados dos 
testes da ANA, das redes Municipal e Estadual, são apresentados em uma 
Escala de Proficiência, composta por níveis progressivos e cumulativos, 
da menor para a maior proficiência. A investigação demonstra que menos 
de 5% dos alunos avaliados em Alagoas, em 2015-2016, encontram-se 
no nível de proficiência esperado na leitura e na escrita, apresentando 
dificuldade na compreensão leitora e na produção de textos, implicando 
na necessidade do reensino e da remediação dos componentes curriculares 
e suas respectivas orientações didáticas. Esperamos que para além da 
definição de matriz de referência, Base Comum Nacional, e/ou outros 
documentos “orientadores”, indutores, definidores e de monitoramento 
de um currículo escolar oficial (“engessado”, ou não), possamos inferir 
também, ao término da investigação, a necessidade de se (re)desenhar a 
formação do professor alfabetizador em Alagoas.

Palavras-chave: AVALIAÇÃO, LÍNGUA PORTUGUESA, LEITURA, ESCRITA.

Avaliação nacional de alfabetização (ana): diagnóstico e reflexões 
sobre o ensino de leitura e da escrita no ciclo de alfabetização

Adriana Cavalcanti dos Santos
adricavalcanty@hotmail.com

Silvana Paulina de Souza
silvanapaulina@uol.com.br

Viviane Caline de Souza Pinheiro
vilibroy@gmail.com

Esta pesquisa advém do projeto de Iniciação Científica (CNPq/CEDU/UFAL), 
em andamento, intitulado: Matriz de Referência de Língua Portuguesa: 
(des)dobramentos das habilidades de leitura e de escrita (2017-2018), 
que tem por objetivo geral: analisar a Matriz de Referência de Língua 
Portuguesa, do documento básico orientador da Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA), mostrando seus desdobramentos em estratégias 
didáticas de ensino da leitura e da escrita. Neste trabalho, propomos 
apresentar um recorte, da referida investigação, com foco nos resultados 
das crianças do ciclo de alfabetização das escolas públicas em Alagoas e 
discutirmos a necessidade de orientações didáticas que pressupõe a Matriz 
de Referência de Leitura e Escrita da ANA, salvaguardando as críticas, 
que são também indutoras de um currículo escolar. Metodologicamente, 
estamos realizando um estudo documental, cujo material de análise é 
constituído: pelo documento básico de orientação da ANA (INEP, 2013), 
no qual encontramos a Matriz de Referência de Língua Portuguesa; pelos 
relatórios do desempenho do Estado de Alagoas, nos anos de 2015-2016; 
e, pelos Direitos de Aprendizagem do Pacto Nacional pela Educação na 
Idade Certa - PNAIC (BRASIL, 2012). As fontes estão sendo tratadas com 
base na análise de conteúdo (BARDIN, 2009) e do princípio da triangulação 
(YIN, 2009). Para discutirmos os pressupostos da ANA com o olhar voltado 
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ambos os sexos, em uma escola pública no interior da Bahia. O critério 
de inclusão no estudo foi a autonomia na leitura, isto é, a capacidade de 
ler, mesmo com dificuldade, sem ajuda. Nos resultados, observamos uma 
correlação negativa forte entre as duas variáveis estudadas (r = 0,70), pois 
identificou-se que quanto maior a compreensão leitora, menor é o tempo 
levado para a leitura, e quanto maior o tempo levado para ler, menor é 
a compreensão leitora. Quanto ao modelo de processamento de leitura 
conhecido como Dupla Rota, há indício de que os leitores iniciantes usam, 
preferencialmente, a rota fonológica. Quanto ao modelo de processamento 
bottom-up e top-down, os indícios apontam que leitores iniciantes usam, 
essencialmente, o modelo ascendente - bottom-up, o que dificulta o acesso 
ao significado e a compreensão leitora. Uma limitação do estudo encontra-se 
na avaliação da compreensão leitora unicamente por meio da escrita 
dos sujeitos participantes. Ocorre que, dependendo do nível de domínio 
dessa habilidade, os sujeitos podem não ter conseguido expressar a real 
compreensão do texto lido. Outros estudos podem avaliar a compreensão 
por meio de protocolos verbais, por exemplo. Contudo, os dados ainda 
se mostram relevantes para o fomento de outras pesquisas que possam 
avaliar a relação entre as variáveis estudadas, inclusive com uma maior 
população de pesquisa.

Palavras-cheve: COMPREENSÃO LEITORA, FLUÊNCIA LEITORA, 
PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO

Relação entre fluência e compreensão leitora em estudantes 
de 4º e 5º ano do ensino fundamental

Denise Viana Silva 
denise.viasil@gmail.com

Elizama Silva Dias de Oliveira
zamadiaspsic@gmail.com

Haydeé Garcez Zamilute
haydeezamilute@gmail.com

Ronei Guaresi
roneiguaresi@uesb.edu.br 

O aprendizado da leitura tem como condição, inicialmente, o 
reconhecimento do princípio alfabético e, posteriormente, o conhecimento 
das correspondências entre fonemas e grafemas, entre fala e escrita. O 
passo seguinte no curso de apropriação da leitura em sistemas alfabéticos 
é o da compreensão leitora, competência estreitamente relacionada ao 
processamento automático do conhecimento relativo às correspondências 
grafofonêmicas. Em função da automatização, os recursos cognitivos 
necessários ao reconhecimento das relações entre fala e escrita diminuem, 
de modo que é possível o acesso ao significado, ampliando o nível de 
compreensão leitora. Logo, a fluência leitora parece ser condição para 
a compreensão. Estudos (PEGADO, 2015; DEHAENE, 2012) defendem que 
a automatização da decodificação facilita a fluência do texto, a qual tem 
grande influência no processo de compreensão leitora. A presente pesquisa 
buscou avaliar a relação entre compreensão leitora e fluência leitora. A 
fluência foi avaliada por meio do critério tempo de conversão grafema-
fonema e a compreensão por meio de teste com questões de compreensão 
leitora de natureza aberta. Participaram do estudo 27 estudantes do 4º 
e do 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 9 e 12 anos, de 
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e animações no software (PREMKUMAR, MOHAN, 2010). A ferramenta 
está estruturada em sete etapas para o ensino de diferentes segmentos 
linguísticos, estes apresentados em níveis graduais de dificuldade. A 
primeira etapa é sempre composta por um determinado gênero textual, 
e, em seguida, há o ensino de um segmento específico do referido texto. 
Nas etapas subsequentes, o segmento é retomado em contextos diversos. 
Este software, que será oportunamente avaliado em etapas subsequentes, 
busca explorar a vasta gama de segmentos linguísticos de modo a favorecer 
o professor no ensino do sistema de escrita.

Palavras-chave: SOFTWARE EDUCATIVO, LEITURA, ESCRITA, 
ALFABETIZAÇÃO

Ferramenta tecnológica de desenvolvimento da consciência 
fonêmica nos anos iniciais de ensino

Iran Freitas Ribeiro 
ifreitasribeiro@hotmail.com

Ronei Guaresi 
 roneiguaresi@uesb.edu.br

A presente pesquisa tem o objetivo de divulgar um software desenvolvido 
para auxiliar os professores da Educação Básica no processo de ensino 
da leitura e da escrita de Língua Portuguesa nas séries iniciais. Para 
isso, buscou-se embasamento teórico em duas áreas do conhecimento: 
Linguística/Aquisição da linguagem/Escrita e Ciência da Computação. 
Entre os aspectos que justificam este estudo podem-se citar o relatório 
divulgado em 2016 pelo Instituto Nacional de Alfabetização Funcional 
(INAF) que, segundo o qual, a alfabetização plena é ainda um dos desafios na 
educação brasileira. A literatura científica que embasa o desenvolvimento 
desse software é: a) a que distingue alfabetização de letramento (SOARES, 
2004); b) a que o ensino inicial deve partir da perspectiva fônica e de ensino 
explícito (DEHAENE, 2012; SCLIAR-CABRAL, 2013) e c) a que o ensino do 
sistema de escrita deve ser ordenado (SOARES, 2004), do mais simples ao 
mais complexo (PEGADO, 2015). Dessa forma, no universo da Ciência da 
Computação, para o desenvolvimento dessa ferramenta, optou-se por 
utilizar, dentre as várias disponíveis, a linguagem de programação Java, 
que, segundo Deitel (2011), nos possibilita criar programas que podem 
ser executados em diversos dispositivos e sistemas operacionais. Ainda, 
para o desenvolvimento das interfaces apresentadas no software, optou-se 
pela plataforma JavaFX, que permite a criação de interfaces que podem 
ser executadas em diversos monitores; possui uma linguagem simples 
de entender e implementar, e facilita a integração entre áudio, vídeo 
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em sete etapas distribuídas entre as sete fases em que a ferramenta está 
segmentada, cada qual com um diferente nível de dificuldade. O usuário 
passa para a fase seguinte caso tenha um número suficiente de acertos, 
do contrário deve retornar ao início do jogo. Espera-se que a validação, 
próxima etapa de desenvolvimento, mostre que o usuário com dificuldade 
acentuada de aprendizado estabeleça e robusteça interconexões neuronais 
eletroquímicas envolvidas no processamento da leitura e da escrita e, 
dessa forma, minimize as dificuldades de aprendizado.

Palavras-chave: SOFTWARE EDUCATIVO, LEITURA, ESCRITA, DIFICULDADE 
DE APRENDIZADO

Ferramenta tecnológica indicada para casos de dificuldade 
acentuada de aprendizado inicial da leitura e de escrita

Jonas César Silva
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Ronei Guaresi
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O objetivo desta comunicação é divulgar o desenvolvimento de uma 
ferramenta tecnológica indicada para crianças com dificuldades de 
aprendizado. O delineamento desse software educativo baseou-se em 
textos de divulgação científica que atribuem a dificuldade acentuada de 
aprendizado do sistema de escrita a um déficit na manipulação mental dos 
fonemas, a anomalias na anatomia do cérebro e a subativação de parte do 
lobo temporal do hemisfério esquerdo no curso da leitura, consequência 
de alteração fisiológica na formação do cérebro, resultado, por sua vez, de 
migrações neuronais atípicas no período de gestação (DEHAENE, 2012). Por 
outro lado, o desenvolvimento dessa ferramenta justifica-se pela defesa 
neurocientífica de que não se pode associar a biologia a imobilismo e de 
que programas de intervenção podem interferir num nível sináptico, 
celular e pode modificar a expressão de nossos genes (DEHAENE, 2012). 
Ou seja, arborizações neuronais são modeladas no curso das experiências 
sensoriais do ambiente físico, social e cultural. A ferramenta desenvolvida 
está estruturada em forma de jogo em que o usuário é desafiado a ouvir 
um estímulo linguístico auditivo e clicar na correspondência grafêmica. 
Sendo assim, o objetivo do software é fazer com que o usuário estabeleça 
relações entre as modalidades falada e escrita da Língua Portuguesa. O 
jogo possui em seu plano de fundo uma narrativa lúdica por meio da qual 
o herói da história supera desafios em uma jornada cheia de aventuras até 
seu objetivo final: o mundo mágico do conhecimento. Essa jornada se divide 
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no ENEM, ou seja, famílias de estudantes de escolas públicas tendem a ter 
uma renda familiar inferior às famílias de estudantes de escolas privadas. 
Ainda, estudantes com formação exclusivamente em escolas públicas 
tendem a ter menor desempenho no ENEM em comparação a estudantes 
de escolas privadas; c) as instituições privadas possuem estrutura humana 
e física mais preparadas para o trabalho com a prática leitora. Assim, 
atualmente a organização das escolas públicas, bem como a formação dos 
profissionais que nelas atuam, favorece a perpetuação das estratificações 
sociais ao, entre outros aspectos, negligenciar a prática da leitura que, por 
sua vez, afeta a compreensão leitora e, consequentemente, compromete 
o acesso de seus estudantes a cursos de graduação mais prestigiados. Por 
fim, os resultados permitiram-nos concluir que a escola pública, assim 
como está organizada, favorece a manutenção das estratificações sociais 
vigentes.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO, COMPREENSÃO LEITORA, 
ESTRATIFICAÇÕES SOCIAIS, LEITURA.

Avaliação da prática leitora e sua possível influência na 
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O objetivo dessa pesquisa foi avaliar como a compreensão leitora pode 
influenciar nas condições sociais dos indivíduos. Analisamos as condições 
das escolas públicas e privadas no que diz respeito à estrutura física e 
humana para trabalhar com a prática da leitura. Tal intento tornou-se 
possível por meio do desenvolvimento de três objetivos específicos: a) 
Identificar o perfil escolar dos graduandos dos cursos de Medicina, Direito, 
Ciências Sociais e Pedagogia; b) Analisar o perfil dos participantes deste 
estudo considerando estritamente estas variáveis: escola frequentada no 
ensino fundamental, renda familiar e desempenho no ENEM; c) Avaliar 
a estrutura física e a humana das escolas para o trabalho com prática 
leitora à luz da literatura científica mobilizada para este estudo e dos 
índices de competência em compreensão leitora. Foram avaliadas, em 
estudantes do primeiro semestre dos cursos citados anteriormente, 
as seguintes variáveis: a) escola frequentada no ensino fundamental e 
médio; b) frequência ou não em curso pré-vestibular; c) meio pelo qual 
entrou na universidade; d) opção de ingresso; e) tipo de cota; f) cor/
etnia e g) desempenho no ENEM. Os resultados mostraram os seguintes 
aspectos: a) o acesso às vagas dos cursos de Direito e Medicina tendem a 
ser direcionadas aos estudantes oriundos da educação básica da iniciativa 
privada, enquanto as vagas dos cursos de Ciências Sociais e Pedagogia são 
ocupadas predominantemente por estudantes oriundos do ensino público; 
b) há relação estreita entre escola de origem, renda familiar e desempenho 
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Tabela 1 - Coeficiente de Correlação entre as variáveis do estudo

VL Tprolec SubEsc Telecs Entonação

VL 1 -0,78 -0,68 0,86 0,86

prolec  1 0,81 0,75 -0,76

SubEsc   1 0,86 -0,72

Telecs    1 -0,65

Entonação    1

Como é possível observar, a variável do âmbito da musicalidade denominada 
nesse estudo como entonação está fortemente correlacionada com variáveis 
que avaliam desempenho em velocidade de leitura (0,86), em leitura (-0,76), 
em leitura e compreensão (-0,65) e em escrita (-0,72). Esses resultados, 
em consonância com Hornickel e Kraus (2013), mostram estreita relação 
entre variáveis linguísticas e musicais e sugerem que o processamento 
auditivo avaliado por meio da musicalidade tem bom potencial preditivo 
de aprendizado inicial da leitura e da escrita.

Palavras-chave: LEITURA, ESCRITA, ENTONAÇÃO

Entonação e aprendizado inicial de leitura e escrita  
no contexto da predição de aprendizado

Hergon Henrique Brito Ramalho Leite
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roneiguaresi@uesb.edu.br i 

Com interesse de investigar possíveis preditores de aprendizado, 
delineou-se este estudo que objetiva avaliar se a musicalidade pode ser 
considerada como um dos preditores de aprendizado inicial da leitura e 
da escrita, dentre a constelação de déficits associados à dificuldade de 
aprendizado do elemento cultural mais complexo, a escrita.  Como um 
subprojeto do projeto “Avaliação de preditores linguísticos, cognitivos e 
psicossociais de aprendizado da leitura e da escrita”, este estudo, intitulado 
“Habilidades do âmbito da musicalidade e desempenho em leitura e escrita: 
uma correlação possível?”, correlacionou a entonação e o desempenho em 
leitura e escrita em 18 estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, entre 
9 e 11 anos. A entonação foi avaliada por meio de instrumento que visou 
a escuta e reprodução da sequência de tons da cantiga “marcha soldado” 
e o consequente levantamento dos desvios de tons dos sujeitos avaliados. 
A leitura e a escrita foram avaliadas por meio das variáveis velocidade 
de leitura, conhecimento em leitura (PROLEC), conhecimento em escrita 
(Subteste de escrita, do TDE) e leitura e compreensão de sentenças (TELECS).
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estudo. Neste estudo, optou-se pela pesquisa de natureza qualitativa, com 
procedimentos da pesquisa bibliográfica. Os resultados que apresentamos 
são também relacionados à análise documental dos relatórios produzidos 
pelo orientador de estudo que atua na formação PNAIC das 31 escolas 
do campo do município de Baraúna-RN. Para o referencial teórico, 
foram usados autores que discutem sobre a inclusão, como Laplane 
(2006), Lazzeri (2010), Mantoan (2005, 2006 e 2007). Concluiu-se que 
a prática pedagógica inclusiva deverá se constituir pela junção dos 
conhecimentos adquiridos pelo professor ao longo de sua trajetória 
formativa e a busca de novas formas de fazer, considerando a diversidade 
dos alunos e as suas características individuais. Os resultados apontam 
a necessidade de mudanças na concepção de educação que embasam as 
práticas pedagógicas da maioria dos professores das escolas do campo 
do município de Baraúna/RN que participaram da formação do PNAIC. A 
pesquisa revelou ainda a necessidade da continuidade e aprofundamento 
da temática na formação dos professores, para que, de fato, efetive-se o 
direito à aprendizagem para todas as crianças que precisam da escola.

Palavras-chave: INCLUSÃO, PNAIC, FORMAÇÃO DOCENTE.

A formação do PNAIC frente à prática pedagógica inclusiva 
dos professores alfabetizadores das escolas do campo do 

município de Baraúna/RN
Rosilene da Costa Bezerra Ramos

rosilenerb@hotmail.com

Charles Lamartine de Sousa Freitas
charles.lamartine@gmail.com

Rosa Maria da Costa Siqueira
rosabenicio@hotmail.com

José Alexandre Ramos Neto 
fpr_alexandre@hotmail.com

Na contemporaneidade, as discussões acerca da educação inclusiva 
constituem um vasto campo de estudos e pesquisas, tendo em vista 
a importância das políticas de inclusão educacional e seus impactos, 
sobretudo, no atual cenário em que há uma grande mobilização em 
favor da promoção da inclusão de crianças e jovens, público-alvo da 
educação especial na sala de aula regular. O presente artigo coloca em 
evidência o tema A formação continuada do PNAIC frente à prática 
pedagógica inclusiva dos professores alfabetizadores das escolas do 
campo do município de Baraúna/RN, trazendo para o debate reflexões 
a respeito da educação inclusiva dos alunos com deficiência no contexto 
da formação docente proposta pelo Pacto Nacional Pela Alfabetização 
na Idade Certa e as possíveis contribuições dessa ação formativa para a 
efetivação de práticas inclusivas no âmbito educacional. Como questão 
a ser investigada, elencamos: como a formação docente do PNAIC tem 
contribuído para que o professor ressignifique sua prática pedagógica 
frente aos alunos com necessidades educacionais especiais? A motivação 
pela temática surgiu pela atuação profissional da autora na área em 
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apontam para a necessidade de se buscar um currículo flexível, visando 
atender as demandas específicas dos estudantes com e sem deficiência. 
Não se pode pensar em um único método que responda satisfatoriamente a 
heterogeneidade de uma turma, sem adaptações e/ou pontuais intervenções 
direcionadas a sujeitos específicos. O aluno com deficiência intelectual 
precisa ter acesso a esse currículo sem que ele seja empobrecido, assim 
dando-lhe as mesmas possibilidades que os demais, porém, sem negar as 
suas especificidades. É fulcral se pensar uma prática curricular atenta à 
cultura da inclusão para viabilizar uma sociedade que permite a igualdade 
de possibilidades entre os sujeitos. A pesquisa concluiu a primeira fase e 
buscará, na segunda fase, refletir a respeito desse currículo junto com a 
comunidade escolar a fim de somar na prática docente e no processo de 
aprendizagem de dos alunos. 

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CURRÍCULO.

Deficiência intelectual e alfabetização:  
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A pesquisa tem como objetivo analisar as práticas curriculares de alfabetização 
de estudantes com deficiência intelectual matriculados nos anos iniciais 
do ensino fundamental. O processo de alfabetização é caracterizado 
essencialmente pela aprendizagem da língua escrita e de fundamental 
importância para a vida do sujeito, por isso necessita ser sistematizado dentro 
da prática curricular de forma que possibilite a contato de todos os alunos 
ao conteúdo (BRASIL, 2008, 2014; SOARES, 1985, 2004, 2016; MARCIEL; LÚCIO, 
2008). Nesse contexto, o aluno com deficiência intelectual surge apresentando 
suas potencialidades e desafios para a prática docente alfabetizadora que 
busca trabalhar em uma perspectiva inclusiva (GLAT; BLANCO, 2007). Sendo 
assim, é latente a necessidade de se pensar um currículo que compreenda esta 
dinâmica e supra as necessidades do alunado. A pesquisa é de base qualitativa 
(STAKE, 2010) na qual busca investigar fenômenos humanos contextualizados 
na sociedade da qual faz parte. Foram realizadas visitas de observação a 
uma turma do 3º ano do ensino fundamental de uma escola da zona oeste 
da cidade de Natal-RN. A turma é composta por dezessete alunos, sendo 
três com necessidades educacionais especiais, uma professora-pedagoga e 
uma estagiária graduanda em Pedagogia. A pesquisa contou também com 
a realização de entrevistas semiestruturados, a fim de esclarecer pontos 
observados durante as visitas e registrados em diário de campo. Os resultados 





SESSÃO DE PÔSTERES



177176

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

palavras, e algumas sequer diferenciavam letras maiúsculas de minúsculas, 
mostrando-se confusas nas atividades com os jogos de linguagem. Entre 
as dificuldades, percebemos que elas não identificavam as brincadeiras 
como forma de aprendizagem, achavam que as brincadeiras tinham como 
objetivo apenas a diversão. Com as atividades do projeto, perceberam que 
é possível utilizar os brinquedos e brincadeiras como meios para aprender 
a ler e a escrever. Com o esforço do aluno e as intervenções do professor, 
a maioria das dificuldades foram sendo amenizadas e o projeto superou as 
expectativas. Conseguimos que ao final, as crianças que não conseguiam 
fazer a relação à leitura de pequenas palavras chegassem ao final do ano 
lendo texto simples, e outras interpretando e lendo com desenvoltura. A 
aplicação dos kits contribuiu muito para a superação dos déficits de leitura 
e de escrita, de interpretação dos textos, que se constituía no objetivo 
principal do trabalho: ler o mundo desde a palavra escrita e ler a palavra 
extraindo de cada aluno o seu potencial leitor.

Palavras-chave: LEITURA, ESCRITA, PROJETO LEITURA + NEUROCIÊNCIAS

Leitura+Neurociências: 
 Um novo olhar sobre a alfabetização e a leitura
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O projeto de Leitura + Neurociências no município de Ipanguaçu teve como 
um dos seus principais objetivos contribuir para o processo de aquisição 
de leitura e escrita. O presente resumo retrata o desenvolvimento da 
experiência com a aplicação do kit alfabetização no vale do Assú/RN, 
tendo como lócus a Escola Municipal Alferes Filgueira, em uma turma 
multisseriada que formada por alunos do 3°, 4° e 5°ano. As dificuldades 
apresentadas pelos alunos eram muitas, tanto na escrita, quanto na leitura, 
principalmente por se tratarem de alunos em níveis, ritmos e idade/ano 
diferentes. O diagnóstico detalhado do déficit de aprendizagem escolar só 
aconteceu com a chegada do projeto através da aplicação da bateria de testes 
do IDEIA. O teste consistiu na aplicação de testes lúdicos e adequados à faixa 
etária, os quais foram seguidos da aplicação de atividades grafofonológicas, 
morfossintáticas, semânticas e pragmáticas integradas. Como primeira 
atividade traçamos um plano globalizado integrado de trabalho com o livro 
do robô L.I.NEU com as atividades das formas, curvas e retas das letras, 
jogos e atividades de leitura e escrita, rodas de conversas, bem como com 
uso de   portfólios como estratégias   para a formação leitora e escrita dos 
alunos. Durante todo o projeto percebemos um grande avanço, pois as 
crianças apresentavam inúmeras dificuldades de aprendizagem tanto na 
leitura como na escrita. Muitas delas não distinguiam ainda os sons das 
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os kits ao projeto curricular da escola e às práticas de ensino das duas 
professoras. Antes e depois do trabalho de integração dos materiais 
alfabetizadores à rotina de trabalho das duas turmas foi aplicada uma 
bateria de testes denominada de Instrumento Diagnóstico das Etapas 
Iniciais de Alfabetização - IDEIA (NASCHOLD, 2015). Diariamente, as crianças 
eram expostas ao ensino explícito do código alfabético para aprimorar o 
processo de alfabetização (DEHAENE, 2012; MORAIS, 2013) e envolvidas 
em atividades com o objetivo de estimular o desenvolvimento de aspectos 
grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos. Os resultados 
do trabalho indicaram avanços no processo de alfabetização das crianças, 
compreensão leitora, linguagem oral, engajamento nas atividades, escore 
total do IDEIA, até mudanças significativas na rotina escolar para o ano 
de 2017: com salas de aula mais amplas para atender às necessidades de 
espaços da turma, introdução de práticas para incentivar a autonomia das 
crianças, a exemplo dos “cantinhos” e papel mais atuante das crianças 
na resolução de conflitos em sala de aula, e otimização da rotina a fim de 
favorecer o aprendizado.  
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O Brasil deve valorizar a formação continuada de docentes baseada em 
evidências científicas para vencer a fabricação excessiva de maus leitores 
como uma importante estratégia para alfabetizar para a democracia 
(MORAIS, 2014). O presente estudo trata-se de uma experiência de 
alfabetização de crianças em turmas de Nível II da Educação Infantil 
e do 1º ano do Ensino Fundamental realizada em escola comunitária 
na cidade de Natal/RN (Casa do Caminho) durante o ano letivo de 
2016, com a aplicação dos mais de 70 tipos materiais alfabetizadores 
do projeto Leitura + Neurociências da UFRN. Participaram 41 crianças 
com termos de consentimento livre e esclarecido assinados. O trabalho 
foi desenvolvido de acordo com as orientações contidas nos manuais e 
publicações teóricas do projeto Leitura + Neurociências, bem como de 
formações que abrangeram a equipe participante do trabalho na escola 
na forma de cursos de extensão ou de especialização. Os materiais de 
caráter lúdico e inovador formados por quatro kits, a exemplo do dado 
da forma das letras, quadro da roda de conversas, livros, portfólios e 
objetos metafóricos foram utilizados de acordo com a metodologia do 
Leitura + Neurociências, que preconiza o desenvolvimento das atividades 
a partir da estratégia didática do Planejamento Globalizado, o qual integra 
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2015). Os estudos realizados na sala do 3º ano de alfabetização, enfatizando 
metodologias inovadoras com o olhar nas bases neurais, possibilitou 
avanços significativos em diversos sentidos: a) desenvolvimento do gosto 
pela leitura; b) aumento da compreensão leitora; c) melhoria na escrita; 
d) oralidade mais expressiva; e) uso diferenciado/variado do vocabulário; 
f) trabalho coletivo foi fortalecido com as diversas atividades em grupo, 
acentuando-se as discussões e as opiniões dos temas vivenciados.

Palavras-chave: LEITURA; NEUROCIÊNCIA; APRENDIZAGEM.

Alfabetização: um novo olhar pelos aspectos das bases 
neurais

Maria Maísa Marcolino Almeida 
maisalmeida73@gmail.com

Maria Da Conceição Lopes De Souza
ceicao2713@hotmail.com 

Francisca Cristina Barbalho 
fran-barbalho@hotmail.com

Trabalho realizado na sala de aula do 3º ano da Escola Municipal Francisco 
Florêncio Lopes, em Pataxó, Ipanguaçu/RN considerando as discussões 
acerca da reciclagem neuronal nos processos de alfabetização, a qual quando 
considerada durante o processo de alfabetização inicial desencadeia no 
cérebro processos adequados e rápidos de aprendizagem do sistema de 
escrita. Os mais de 70 (setenta) tipos de materiais recebidos pela escola 
do projeto Leitura + Neurociências partem do princípio de que a escrita 
é uma invenção relativamente recente da humanidade e o cérebro ainda 
não teve tempo de desenvolver uma área para tal, e, por essa razão, para 
realizá-la, o cérebro aproveita regiões que tem outra função específica. O 
referido aproveitamento recebe o nome de Reciclagem Neuronal (DEHAENE 
& COHEN, 2007; DEHAENE, 2012). Os princípios a seguir norteiam o material 
do projeto Leitura + Neurociências que foi trabalhado com as crianças: 
a) para aprender a ler é necessário reciclar o princípio da invariância de 
objetos e rostos para a variância das letras. (NASCHOLD, 2015); b) a leitura 
da palavra, para se efetivar necessita da decodificação em suas partes. Para 
tal, as crianças percorrem quatro fases – não necessariamente de forma 
linear (ERHI, 2002, 1998, 1992); c) o processo de compreensão da linguagem 
e o uso das metáforas seja sob o ponto de vista linguístico, conceitual ou 
corporificado enriquece e estrutura o pensamento humano (NASCHOLD, 
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ao propor atividades individuais e coletivas por meio de brincadeiras, 
pinturas e colagens. A experiência de apreciação do conto pelas crianças foi 
muito significativa, visto que elas ouviram atentas a contação da história 
participando ativamente da compreensão da narrativa e das atividades 
propostas na sequência. Posteriormente, pegaram e folhearam o livro 
buscando identificar personagens, espaços e situações da história por 
meio da oralidade e dos gestos, compartilhando tais vivências com as 
outras crianças e as professoras. Concluímos que oportunizar às crianças a 
participação nas sessões de leitura foi uma experiência enriquecedora para a 
aprendizagem e o crescimento dos pequenos. Tais vivências permitem-lhes 
aumentar o repertório de palavras, ampliar o conhecimento de mundo e 
de si mesmos, desenvolver a imaginação, estimular a ludicidade e o prazer 
de ouvir histórias, além de partilhar as experiências em grupo. Assim, 
possibilitando que elas se constituam sujeitos leitores, apreciadores dos 
livros e de narrativas ficcionais, além de autores de sua própria história.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL; LITERATURA INFANTIL; FORMAÇÃO 
LEITORA.

Aventurando-se no mundo da leitura com “os três porquinhos”: 
experiências com literatura na educação infantil

Mara Cleide Pereira de Oliveira Querino
mara_oliveira_007@yahoo.com.br

Eliane da Câmara Mangabeira
eliane_camara2014@hotmail.com

Dalvanir Duarte de Abreu
paiemae.filho@gmail.com

Soraneide Soares Dantas
soraneide2017@gmail.com

O objetivo deste trabalho foi proporcionar às crianças pequenas o despertar 
desse prazer de ler e de gostar de livros com fonte de entretenimento e 
descobertas de novos conhecimentos. Assim, oportunizar e incentivar 
vivências em sessões de leitura, como as rodas de contação de histórias, 
possibilitará que aprendam e desenvolvam diversos tipos de conhecimentos: 
linguísticos, literários, sociais e cognitivos. Assim, permitindo-as 
identificar-se com as narrativas podendo estabelecer relações com suas 
vidas. Nessa tarefa utilizamos as contribuições de Amarilha (2012) e Brasil 
(2010). As sessões de leitura e seus desdobramentos didáticos ocorreram 
no CMEI Professora Libânia Medeiros, localizado em Natal/RN, com 
doze crianças do Nível I da Educação Infantil, como parte das atividades 
desenvolvidas no Estágio Supervisionado de Formação de Professores 
I, do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRN, no período letivo 
de 2017.1 e como metodologia utilizou-se a “andaimagem” de Graves 
e Graves (1995). Nesse contexto, contamos e recontamos a história “Os 
três porquinhos” (MARQUES, 2011), por meio da contação, releitura oral/
vivencial e exibição do vídeo sobre o conto. Nos desdobramentos didáticos, 
exploramos várias habilidades cognitivas, linguísticas, motoras e sociais 
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alcançar mudanças significativas na aprendizagem da turma, na leitura e 
escrita, bem como, o aprimoramento da oralidade, incluindo autonomia 
e confiança infantil. Portanto, as crianças aprenderam a trabalhar em 
equipe descobrindo que, ajudar ao colega e vencer juntos é melhor que 
ganhar sozinho e, que, com a sua imaginação eles podem criar, viajar na 
imaginação. Por fim, o trabalho foi desenvolvido tendo como suporte 
recursos de qualidade, ricos em conhecimentos e em ludicidade.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS, ENSINO INOVADOR, 
LEITURA E ESCRITA, AUTONOMIA, LUDICIDADE.

As práticas da experiência do projeto leitura+ neurociências da 
ufrn e a transformação de meu fazer em sala de aula

Tyssa Luzia Maria Siqueira
tyssaluzia13@hotmail.com 

O presente trabalho relata uma experiência de alfabetização realizada 
durante o ano de 2016 em uma turma de primeiro ano do ensino 
fundamental I, de uma escola da rede municipal de ensino da cidade de 
Assú/RN. A turma de crianças constituída de 20 (vinte) alunos, os quais 
apresentavam no início do ano letivo algumas necessidades na fase inicial 
de alfabetização. Sendo assim, um trabalho foi desenvolvido desde estudos 
realizados a partir do Curso de Especialização, Leitura+Neurociência: 
interfaces na educação integral, com fundamento em Naschold (2015). 
Foi necessário que a professora estudasse e criasse situações adequadas 
no processo de ensino baseando-se em estudos atuais sobre a Ciência da 
Leitura. Dessa forma, o trabalho metodológico desenvolvido consistiu 
na aplicação de materiais de características inovadoras de alfabetização 
ofertados pelo projeto Leitura+ Neurociências da UFRN, através de testes 
do IDEIA, para tanto, foram utilizados recursos, tais como: O livro de 
L.I.NEU no desencadeamento do projeto, crachás e quadro da Roda de 
Conversa, alfabeto a partir das formas retas e curvas imantadas, dado das 
formas das letras, quadro magnético, bingo das letras e palavras, kits das 
histórias com objetos metafóricos, portfólios para o trabalho linguístico 
entre outros instrumentos. Assim, durante a aplicação das atividades as 
crianças mostraram entusiasmo, interatividade junto aos colegas, motivação 
para realizar as tarefas propostas, principalmente quando envolvia os 
materiais do referido projeto em questão. Consequentemente, o trabalho 
com o projeto Leitura+Neurociências e seus materiais me oportunizaram 
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Palavras e histórias: um caminho no processo de alfabetização
Maria Aparecida Alves de Andrade 

andrade.aparecida15@gmail.com

Tendo como tônica o enlevo de alfabetizar pela palavra e pela contação 
de histórias, o estudo investiga a função da literatura infantil segundo 
concepções de crianças em uma instituição de Ensino Fundamental, a partir 
das seguintes problemáticas: Quais são as contribuições da literatura infantil 
na educação/desenvolvimento de crianças em processo de alfabetização? 
Qual a contribuição do Projeto “Palavras e histórias: um caminho no 
processo de alfabetização” no decurso de leitura e escrita nas séries iniciais? 
O trabalho se justifica na possibilidade de perceber os pensamentos e 
construções socioculturais das crianças como sujeitos que vivenciam a 
prática literária na escola. A análise das questões propostas se apoia nos 
argumentos de Zilberman (2003) e Amarilha (2006) que discorrem sobre 
a importância da literatura infantil na escola. Nessa linha de pensamento 
emerge a necessidade de construir conhecimentos sobre as concepções, as 
ideias, as significações das crianças sobre a função da literatura em suas 
vidas. Para a efetivação do estudo, está sendo desenvolvida uma pesquisa de 
natureza qualitativa de caráter exploratório. O projeto em questão é uma 
sistemática anual, que está em interface às demais áreas do conhecimento, 
como educação financeira, Língua Portuguesa e Literatura. Nesse sentido, 
o percurso teórico-metodológico vem sendo realizado em três etapas e, 
por meio das quais foi desenvolvido um sistema didático mediante um 
experimento pedagógico, tendo como instrumentos de coleta de dados 
a troca de livros, registros da leitura deleite e produção de um livro com 
os gêneros textuais estudados. Os sujeitos da pesquisa são 12 crianças, na 
faixa etária de 6 a 7 anos de idade, do 1º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola privada de Natal/RN. O projeto em questão ainda está em execução, 

Educação para o futuro: reflexões no ambiente escolar
Cleberson Cordeiro de Moura

clebersonpsicopedagogo@gmail.com

Yara Priscila Câmara de Carvalho
yasmimfabiopriscila@hotmail.com

Márcia Ferreira de Lima Matias
marcialimatias@gmail.com

João Maria de Castro Pontes 
tutoria.eduambiental@gmail.com

Francisca Willyande Bezerra de Souza
willyanecamilo@hotmail.com

O presente trabalho surgiu da necessidade de se pensar a posição de 
educadores e educandos frente às novas perspectivas educacionais que 
o futuro reserva. Tratamos de uma pesquisa bibliográfica e de campo 
que contou com embasamento teórico de Freire (1996), Libâneo (1994), 
Morin (2000), dentre outros nomes que apareceram ao longo da pesquisa. 
O campo de pesquisa foi a Escola Estadual Ambulatório Matias Moreira. 
A partir de leituras, reflexões, aplicação e análises de questionários e 
entrevistas com a comunidade escolar da referida instituição, podemos 
traçar paralelos que se cruzam e nos dão novas perspectivas para pensar 
a educação nos dias atuais e os novos rumos que deverão ser seguidos por 
alunos e professores de nosso país. A proposta de intervenção socioescolar 
tem como objetivo principal incentivar alunos, professores e todos os 
envolvidos na comunidade escolar na direção de uma educação do futuro, 
comprometida com o desenvolvimento global do aluno, sabendo que as 
crianças de hoje serão o futuro de amanhã. Concluímos que o espaço 
escolar é um ambiente privilegiado, onde a construção de conhecimentos 
possibilita a todos os atores sociais contribuições na formação cidadã e 
consequentemente uma educação para futuro.  
Palavras-chave: EDUCAÇÃO DO FUTURO, EDUCAÇÃO GLOBAL, ESCOLA, 
PROFESSOR, ALUNO
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Influência da remediação fonológica no processo  
de aquisição de leitura de crianças com 

 dificuldades de aprendizagem
Tálio Câmara Pinto Dos Santos

taliocamargo@gmail.com

Ana Beatriz Leite Dos Anjos
leiteanjos7@gmail.com

Monica Teixeira Borges
mntborges@gmail.com

Cíntia Alves Salgado-Azoni
 cintiasalgadoazoni@gmail.com

Algumas crianças passam por dificuldades no período de desenvolvimento 
da leitura, o que torna árdua a sua vida acadêmica. As dificuldades de 
aprendizagem são comuns e requerem atenção, pois estão intimamente 
ligadas não somente ao desempenho acadêmico, mas comumente associadas 
a problemas comportamentais, cognitivos e emocionais. As habilidades 
metalinguísticas, como a consciência fonológica, são essenciais no processo 
de aprendizagem da leitura. Considerando-se que esta pode interferir 
de forma causal na aquisição e desenvolvimento do código escrito, uma 
alteração nesta pode resultar em uma dificuldade de aprendizagem, sendo 
a intervenção fonológica um meio pelo qual são expostas as habilidades 
fonológicas que auxiliam no processo de aprendizagem. Assim, justifica-se 
este estudo diante da necessidade de ampliação de pesquisas na área 
de fonoaudiologia na região nordeste, visto a necessidade do trabalho 
interdisciplinar entre saúde e educação, no que tange às dificuldades de 
aprendizagem. Portanto, neste trabalho compara-se o desempenho em 
consciência fonológica de crianças com dificuldades de aprendizagem 
antes e após um programa de remediação fonológica.  Este trata-se de 

não sendo possível a aferição total de seus resultados. Porém, nota-se o 
aumento do empréstimo de livros, o maior interesse pela leitura e um 
avanço satisfatório no processo de alfabetização dos estudantes envolvidos. 
Apesar dos resultados serem preliminares, foi possível perceber que a 
experiência da leitura vislumbrada no projeto em estudo, desponta como 
base para demais pesquisas, pois em consonância com a atividade prática 
em processo, a troca de livros, a realização das atividades de registro e a 
produção de um livro com coletânea de gêneros textuais, almeja ao final 
de sua efetivação comutar saberes diversos, sobretudo os relacionados à 
leitura e à escrita.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO; LITERATURA INFANTIL; ENSINO 
FUNDAMENTAL.
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Enigma da leitura e escrita: descobrindo e aprendendo
Maria da Conceição de Souza Silva

souzaassu@bol.com.br

Carla Cristina de Medeiros Silva Barreto 
ccms2712@gmail.com

Elenilda Medeiros de Góis 
elenildamedeiros2011@hotmail.com

Começamos a colocar em prática o projeto com o teste do IDEIA (Instrumento 
Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização) na Escola Municipal da 
Baviera, numa turma multisseriada de 2º e 3º ano. O teste IDEIA resultou o 
diagnóstico de como estava o nível dos alunos. Alguns na hipótese silábica 
e outros alfabetizados. Demonstrando seus potenciais e suas dificuldades 
que ainda precisavam ser analisados e estimulados a superar através 
do uso dos kits. A ideia foi produzir uma linguagem que despertasse a 
curiosidade diante do que iríamos vivenciar, quando utilizassem os kits. 
Confeccionamos o convite. Observamos que eles ficaram inquietos em 
busca de mais saberes a respeito do que viria. Explorou-se a ficha do 
estudante diante das diferenças de cada aluno, características físicas, nomes 
e outros. O uso dos objetivos metafórico para contar a história de LINEU, 
chapeuzinho amarelo, a fada que tinha ideias, lendas brasileiras e entre 
outros contos de fadas. Levou as crianças ao mundo imaginário, cheio de 
aventuras, e fantasias. Houve maior encantamento pela história de LINEU. 
Construíram o portfólio das formas das letras com familiarização, quase 
todos já  obtinham conhecimento diante o alfabeto e sabem ler. Com a 
exploração dos portfólios de LINEU e o da amarelinha eles se mostraram 
mais envolvidos. Os portfólios foram desenvolvidos intercalando com os 
conteúdos que eles estavam estudando e com os jogos dos kits. Através 
da brincadeira da amarelinha, fizemos um resgate de outros brinquedos 

um estudo de intervenção, longitudinal, aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Instituição de origem, no 1.012.635. Foram avaliados 47 
meninos (68%) e 22 meninas (32%), entre 7 e 12 anos de idade, com idade 
média de 9 anos, encaminhados ao Projeto LEIA-Leitura, escrita e audição, 
UFRN. Para a coleta dos dados antes e após a remediação, foi utilizado como 
instrumento avaliativo o protocolo Consciência fonológica instrumento 
de avaliação sequencial – CONFIAS e, como ferramenta de intervenção, foi 
utilizado o programa de remediação fonológica, adaptado, que consta das 
seguintes atividades: correspondência grafema-fonema, discriminação de 
fonemas em sílabas, rima, aliteração, adição e subtração silábica e fonêmica, 
manipulação silábica e fonêmica, classificação de palavras pares, nomeação 
seriada rápida e memória de trabalho. As sessões de intervenção ocorreram 
em grupos de 3 a 4 crianças, durante vinte encontros, com estratégias 
lúdicas elaboradas pelo interventor. Na análise quantitativa, quando 
comparados os resultados pré e pós intervenção, verificou-se melhora 
estatisticamente significante no valor do nível da sílaba, do fonema e 
escore total. Quanto à análise qualitativa, verificou-se que houve melhora 
expressiva nas habilidades de identificação de rima e subtestes fonêmicos, 
demonstrando, portanto, a positiva influência da remediação fonológica 
na aquisição dos aspectos metalinguísticos necessários para a leitura. 

Palavras-chave: APRENDIZAGEM, LEITURA, REMEDIAÇÃO, 
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, LINGUAGEM
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A invisibilidade de crianças no processo de alfabetização.
Maria José Barbosa
sampa.ce@uol.com.br

Pesquisa realizada no curso de Pedagogia, semestre 2017.1, disciplina 
Letramento e Alfabetização. Objetivos: inserir cursistas na vivência 
escolar de alfabetização e investigar como está ocorrendo a prática de 
alfabetização e letramento na educação infantil,  ciclo de alfabetização 
(ensino fundamental) e Educação de Jovens e Adultos. Fundamentação 
da alfabetização e letramento a partir baseada nos estudos de Ferreiro e 
Teberosky (1986), Soares (2004) e Grossi (1990) na Didática da alfabetização. 
Disciplina organizada em três momentos: Fundamentação teórica, prática 
e reflexão. Estudam-se métodos de alfabetização, psicogênese da língua 
escrita, letramento, práticas de alfabetização e letramento conforme as 
hipóteses de escrita e leitura. Seguido de organização de instrumentais 
para observação da prática dos professores, entrevistas para coordenadores 
e professores, sondagem das quatro palavras e uma frase. Observação 
realizada por duplas, ocorrida em dois dias. Retorno a sala para analisar a 
sondagem e planejar intervenção. Realização de intervenção alfabetizadora 
nas escolas. Finalizando reflexões em sala sobre a experiência. Universo 
pesquisado: 25 escolas: 21 públicas, 01 do SESC, 03 privadas, 01 ONG, 01 
Projeto Comunitário, 01 projeto de reforço espaço não escolar. 7 turmas 
de educação Infantil, 20 turmas do ciclo de alfabetização, 01 turma de EJA. 
26 professores e 18 coordenadores. Professores e coordenadores têm nível 
superior, a maioria pedagogos.  Escolas públicas e SESC com formações 
contínuas, inexistentes na rede privada. Turmas da educação infantil e no 
ciclo de alfabetização com crianças com Síndrome de Down, Autismo ou 
deficiência intelectual. A prática alfabetizadora da maioria dos professores 
é homogênea, não atendendo as necessidades educativas dos educandos, 

antigos, como: peteca, bolinha de sabão, bambolê elástico, que ultimávamos 
no horário do intervalo para eles se divertissem. O momento de contação 
de história ocorre sempre. Eles participam contando para os colegas até 
de outras salas. Fazendo a leitura individual levaram várias histórias 
para casa e liam para seus familiares.  A capa da contação de história 
foi utilizada para leitura das palavras, separação de sílabas e formação 
de frases. Os crachás foram utilizados de diversas maneiras, espalhei 
pela escola e orientei para cada um procurar o seu, chamava um aluno 
para ler o nome e entregar ao dono. Separação de sílabas dos nomes dos 
colegas. Em função da realização do portfólio foram criados painéis, tarefas 
relacionadas, pesquisas, jogos e competições com o dado e o quadro com 
formas das letras. A ludicidade dos Kits envolveu os alunos melhorando 
seu raciocínio e seu comportamento. 

Palavras-chave: APRENDIZAGEM, LEITURA, ESCRITA, DESCOBERTA, 
LÚDICO,



195194

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

Viajando no universo dos gêneros textuais
Leysyane Elaine de Melo

leys.y@hotmail.com

Kelly Cristina de Medeiros da Silva
kellycristina1971@gmail.com

Alzimar Pereira de Melo Sousa

Custódia Maria dos Santos Brito
dcustodiamaria@yahoo.com.br

Vanúzia Saldanha de Medeiros Lima
 vanuzia.smlima@hotmail.com

A fase inicial do processo de alfabetização e letramento requer o 
desenvolvimento de estratégias que possibilitem às crianças o contato 
com o mundo letrado de modo funcional. Alfabetizar demanda muito 
esforço tanto para as crianças como também para os professores. E nossa 
experiência com a alfabetização tem nos mostrado que quando este trabalho 
é feito de forma descontextualizada, todo o seu desenvolvimento fica mais 
difícil. Assim, nosso projeto surge a partir do seguinte questionamento: o 
trabalho com gêneros textuais contribui para o processo de alfabetização? 
Os gêneros textuais cumprem uma importante função social em nossa 
comunicação e está presente no dia a dia das crianças desde muito cedo. 
Considerando os direitos de aprendizagem definidos pelo Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, definimos o trabalho com os 
seguintes gêneros textuais: legenda, tirinha, poema, contos maravilhosos, 
convite, reportagem, parlenda, trava-língua, texto instrucional, cartaz, 
anúncio, adivinhas, contos tradicionais, cartas, e-mail, artigos de divulgação 
científica, receitas, fábulas, história em quadrinho, lista telefônica e 
bilhetes. O objetivo geral deste projeto foi contribuir para o processo de 

em geral, ignorados, pelas dificuldades dos professores em trabalhar 
com as crianças ou pela desconsideração de seu potencial. Na educação 
infantil, as práticas são lúdicas, contrário ao ciclo de alfabetização com 
práticas sem ludicidade. Concentração em avaliações externas. Escolas 
públicas possuem recursos como livros didáticos, paradidáticos e jogos, 
subutilizados. Existem bibliotecas, mas a maioria delas não utilizadas. 
Crianças do infantil 5 estão no nível pré-silábico em fase de transição. 
Educandos da EJA, crianças com Síndrome de Down, Autistas e Deficiência 
Intelectual no pré-silábico. No ciclo de alfabetização estão no alfabético. 
Divergência na compreensão de letramento. Coordenadores pedagógicos, 
em geral, atarefados dando pouco apoio às dificuldades dos professores. 
Escolas públicas, na maioria, com estrutura física ruim, espaços precários 
de recreação, pouca acessibilidade. Experiência considerada positiva 
e motivadora pelos educandos da pedagogia. Resultados descritos em 
relatório, analisados a luz das teóricas estudadas e apresentados em sala 
de aula na etapa de reflexão. 

Palavras-chave: REFLEXÃO; INCLUSÃO; DESCONHECIMENTO.
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Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que 1 milhão de 
crianças, entre 0 e 14 anos, morrem, por ano, em acidentes de trânsito 
ao redor do mundo. No Brasil, segundo a ONG Criança Segura, foram 
registrados 1.389 mortes em 2015. Sendo a principal causa de vítimas 
fatais nessa faixa etária. Diante desse quadro, o DENATRAN (Departamento 
Nacional de Trânsito) estabelece diretrizes onde os educadores da pré-
escola encontrarão fundamentos e princípios que nortearão  as práticas 
pedagógicas para o desenvolvimento de políticas relacionadas à Educação 
para o Trânsito nas escolas. Entende-se que o trabalho desenvolvido em 
sala de aula, possibilita aos alunos não só o conhecimento inicial sobre o 
comportamento seguro nas vias públicas, como também, que essas crianças 
levem para dentro de casa as informações trabalhadas em sala. O objetivo 
deste trabalho é avaliar como a  Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal de Mossoró-RN executa a política de  Educação para o Trânsito nas 
escolas municipais da cidade. Delimitou-se como amostragem as seguintes 

alfabetização e letramento a partir do trabalho com gêneros textuais. 
Ele foi desenvolvido durante todo o ano letivo de 2016. Trabalhamos 
sempre priorizando o desenvolvimento de atividades lúdicas, através de 
músicas, vídeos, pesquisas em meios de comunicação diversos, produção 
de legenda, concurso de recitação de poemas produzidos pelos alunos, 
encenação de contos maravilhosos, exposição de convites, produção de 
textos instrucionais de brinquedos e brincadeiras, produção de uma tirinha 
coletiva com a participação dos alunos, concurso de cartazes produzidos 
pelos alunos nos quais eles deveriam vender um produto, produção e 
um livro ilustrado de animais, produção e envio de carta à autoridade do 
trânsito, preparo de receita, dentre outras atividades que foram realizadas 
sempre integrando todos os alunos. No decorrer de todo o projeto, os alunos 
produziram um Portfólio, intitulado: Viajando pelo mundo dos gêneros 
textuais. Na culminância, eles foram expostos no pátio da escola, para 
que toda a comunidade escolar pudesse conhecer, apreciar e valorizar os 
trabalhos dos alunos. Com esse trabalho tivemos uma elevação nos índices 
de alfabetização e letramento das crianças do segundo ano, ampliação 
na compreensão sobre os usos e funções dos gêneros trabalhados e ainda 
proporcionou aulas mais alegres e significativas. Não existe fórmula pronta 
para se alfabetizar, mas sim caminhos que devem ser criados considerando 
as potencialidades e dificuldades de todas as crianças, para que todas 
tenham a oportunidade de aprender.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTO; GÊNEROS TEXTUAIS
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No pôster iremos apresentar uma reflexão sobre o processo de alfabetização 
e letramento no ensino fundamental. Aprender a ler e a escrever é 
apropriar-se do código linguístico, é tornar-se um usuário da leitura e da 
escrita. Pensar e repensar a alfabetização na perspectiva da construção 
desse código requer do alfabetizador uma visão reflexiva, pautada na 
psicogênese da escrita, conforme Ferreiro (1993), Teberosky (2003), Soares 
(2015), Brasil (2013). O ponto de partida para esse repensar parte das 
dificuldades apresentadas pelas crianças no processo de alfabetização, 
que refletem as práticas pedagógicas desenvolvidas por alguns professores 
que não compreendem a construção da escrita conforme os autores 
referidos. Desse modo, a pesquisa tem como objetivo identificar as práticas 
pedagógicas utilizadas no processo de alfabetização e letramento nos anos 
iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, investigamos crianças do 
2º e 3º anos do ensino fundamental com a faixa etária de 07 a 09 anos de 
duas escolas públicas da cidade de Natal/RN. Escolhemos essa etapa do 
ensino por corresponder oficialmente ao momento esperado de conclusão 
do ciclo da aquisição da escrita e da leitura. Na pesquisa utilizamos um 

instituições: Escola Municipal Raimundo Fernandes, Escola Municial Celina 
Guimarães e a Escola Municipal Professor Manoel Assis. Foram utilizados 
instrumentos de coleta de dados tais como:  Entrevistas estruturada e 
questionários fechado aplicados aos professores, coordenadores e diretores 
de cada instituição. A análise dos dados desta pesquisa mostrou que 100% 
dos professores responderam ao questionário afirmando não ter tido 
capacitação específica na área de Educação para o Trânsito. Constatou-se, 
através da respostas dos diretores e coordenadores que a Prefeitura 
Municipal de Mossoró-RN dispõe de um setor de Educação para o Trânsito 
no âmbito da Secretaria de Mobilidade Urbana, no qual,  caso seja solicitado 
ao setor pedagógico da secretaria, os Agentes de Trânsito irão até a escola e 
ministrarão palestras educativas. Conclui-se que a Educação para o Trânsito, 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas municipais, vem sendo 
ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de maneira precária, sem 
um planejamento específico e contínuo, não possibilitando aos professores 
o conhecimento necessário para a aplicação das práticas educativas para 
os alunos. Dessa forma, nota-se que não há um planejamento entre as 
secretarias que possibilitaria a integração entre as práticas pedagógicas 
da Secretaria de Educação e o conhecimento técnico do quadro funcional  
da Secretaria de Mobilidade Urbana. 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO; ESCOLA;TRÂNSITO; ENSINO FUNDAMENTAL,  
ACIDENTES.
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Este estudo discorrerá sobre a utilização da fábula nas aulas de Língua 
Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, abordando conteúdos 
voltados para a oralidade, a escrita e a discussão de valores sociais. A fábula 
é um gênero textual narrativo e figurado, que se utiliza de personagens 
que são animais ou seres inanimados protagonizando características 
humanas, apresentando a coexistência de tensões positivas e negativas 
das personalidades inerentes ao ser. Além disso, é fundamentada por uma 
lição de moral que propõe a formação humana dos leitores, através dos 
ensinamentos, reflexões que determinam comportamentos e orientações. 
Logo, são textos que ampliam os horizontes voltados para a criticidade e 
compreensão do mundo. Dessa forma, optou-se por trabalhar as fábulas, por 
entender que esse tipo de texto desperta o interesse das crianças. E para o 
desenvolvimento deste projeto, foram utilizados diferentes instrumentos 
didáticos, tais como rodas de conversas e a pesquisa de caráter bibliográfico 
com embasamento teórico em autores como Dezotti (2003); Goes (1991); 

estudo exploratório, pois ela tem o caráter de iniciação científica e atende 
ao objetivo desse trabalho. No processo do estudo realizamos entrevistas 
com duas professoras alfabetizadoras e aplicamos atividades de leitura e 
escrita com as crianças. O estudo se encontra em andamento, mas obtivemos 
as primeiras reflexões no que se refere ao processo de entendimento e 
aquisição da criança; como também, a presença de práticas pedagógicas 
inconsistentes e distantes da compreensão da psicogênese da língua escrita.

Palavras-Chave: ALFABETIZAÇÃO. LETRAMENTO. APRENDIZAGEM.
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Nos espaços educacionais existe uma inquietação por parte da maioria 
dos educadores voltada para a busca de formas de trabalhar os conteúdos 
de Língua Portuguesa com os alunos. E para responder a essa inquietação 
é necessário que esses conteúdos sejam trabalhados de forma atrativa. 
Para isto visualizamos a música como um instrumento que colabora para 
esse aprendizado, uma vez que possibilita o desenvolvimento cognitivo 
e afetivo, ensinando o indivíduo a ouvir de forma ativa e reflexiva, 
possibilitando a constituição de uma atividade divertida. A utilização da 
música como recurso didático para o desenvolvimento da leitura e da escrita 
contribui para a construção da consciência e da inteligência emocional, 
potencializando a mente humana, favorecendo o equilíbrio e viabilizando 
o bem-estar, haja vista que auxilia na concentração e no aprimoramento 
do raciocínio, ajudando na formação da identidade individual. Com relação 
à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de 
abordagem qualitativa com embasamento teórico nas obras dos autores 
Gainza (1988), Ponso (2008), Swanwick (1988), Levine (2003), Decioly, 

Bagno (1998) e Coelho (2000). Trata-se de uma pesquisa exploratória e 
descritiva de abordagem qualitativa. Realizamos uma entrevista com 
levantamento de dados através de um questionário estruturado numa 
turma de alunos do 4º ano da Escola Municipal Professora Maria Elza 
Fernandes Sena em Mossoró/RN. A pesquisa foi desenvolvida a partir de 
textos trabalhados em sala de aula concernente ao gênero textual fábula. 
Propomos atividades de interpretação, produção, reescrita, dramatização 
e discussão dos valores sociais. Verificou-se que o gênero textual fábula 
contribui para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos, 
possibilitando a abordagem da ortografia, da produção textual, da oralidade 
e das ilustrações, contribuindo para o aumento do repertório vocabular, 
potencializando o desenvolvimento da criatividade e o crescimento da 
visão de mundo. Esta pesquisa objetivou fazer uso de um gênero textual 
curto, objetivo e criativo que trouxesse uma abordagem mais ampla dos 
objetivos conceituais e atitudinais. A fábula apresenta-se como uma fonte 
que instiga a leitura, a escrita, a interpretação, a reescrita, a oralidade e 
a formação de valores. Desenvolver as aulas nessa vertente possibilitou a 
aproximação da realidade com o mundo da fantasia, a discussão de ações 
humanas positivas e negativas, fazendo uso de textos ousados, criativos e 
realísticos quanto a moral nele inserido. Portanto, esse estudo possibilitou 
despertar nos alunos o gosto pela leitura, desenvolvendo, neste caso, a 
capacidade da leitura fluente e a produção de textos.

Palavras-Chave: FÁBULA. LEITURA. APRENDIZAGEM. ESCRITA. VALORES 
SOCIAIS.
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O trabalho foi desenvolvido em uma turma de 5° ano, atendida por um 
programa de correção de fluxo aos alunos não alfabetizados, da Escola 
Municipal Nossa Senhora da Apresentação, localizada município de Natal. 
Foi pensado em uma atividade que favorecesse o gosto pela leitura e 
auxiliasse no processo de alfabetização. Resolvemos propor um momento 
diferente que envolvesse as escolhas de leituras dentro do centro de 
interesse dos alunos e inserir nesse contexto ambientes diferentes da sala 
de aula, espaços livres onde a prática da leitura acontecesse sem nenhuma 
obrigação, transformando-se em uma ação espontânea e prazerosa. Assim, 
foi o nosso desejo ao realizar o Piquenique Literário dentro do momento 
do curtindo a leitura. Desenvolvemos a atividade do piquenique literário 
para que pudéssemos quebrar a rotina diária e vivenciarmos um momento 
do curtindo a leitura de forma diferente. A fome de leitura transcendeu a 
vontade de degustar o lanche no momento da escolha dos livros, saciando o 
desejo de saborear cada história. A metodologia baseou-se no: lançamento 
da proposta para os alunos; listagem os alimentos coletivamente e os 
responsáveis em trazê-los; listagem os livros preferidos. O momento 
do piquenique foi vivenciado começando com a acolhida/combinados; 
escolha dos livros; leitura à vontade na grama do jardim da escola; leitura 
em voz alta pelas professoras; leitura em voz alta pelos alunos; lanche 
coletivo. Resultados dos dados: envolvimento de 100% dos alunos presentes; 
frequência de 99% dos alunos; a maioria dos alunos leram entre um e dois 
livros; socialização das histórias lidas; aumento do índice dos livros lidos; 

Montessori, Dalton, Pakhurst e os Parâmetros curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa (2001). Foi lançado mão de uma entrevista com 
levantamento de dados através da interrogação direta com questionário 
estruturado numa turma de alunos do 4º ano da Escola Municipal Professora 
Maria Elza Fernandes Sena em Mossoró/RN. A pesquisa foi desenvolvida 
a partir de músicas compostas por letras infantis de cunho educativo e 
lúdico com abordagem reflexiva nas letras de seus respectivos autores. 
Verificou-se que a utilização da música de forma instrutiva e atrativa 
contribui para o aprimoramento da leitura e da escrita dos alunos, pois ao 
se trabalhar com este gênero textual abordado de forma lúdica e dinâmica, 
possibilita o desenvolvimento de uma leitura crítica e reflexiva, pois a 
música apresenta-se como instrumento metodológico de aprendizagem 
significativa. Esta pesquisa foi desenvolvida objetivando fazer uso de um 
recurso didático de fácil acesso e de interesse comum, no qual a leitura e 
a escrita, conteúdos de Língua Portuguesa, foram trabalhados de forma 
atrativa e prazerosa. Avaliamos que a música, além de contribuir para o 
desenvolvimento da leitura e a escrita, sensibiliza o leitor, desenvolve 
a linguagem e amplia a cultura e as habilidades psíquicas. Portanto, o 
dinamismo da metodologia proposta tornou o processo educativo mais 
atraente aos olhos dos alunos, de maneira que, através desta metodologia, 
todos participaram e interagiram durante as aulas.

Palavras-Chave: MÚSICA. LEITURA. APRENDIZAGEM. ESTRATÉGIAS. 
RECURSO DIDÁTICO.
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O projeto Mundo Encantado da Poesia justifica-se por incentivar a leitura 
e a escrita por meio da poesia, já que a mesma está associada a diversas 
formas de arte: música, dança, teatro, desenho, pintura e, assim possibilite 
uma aprendizagem efetiva e estimule o prazer de ler e escrever. Para 
bases teóricas do projeto nos respaldamos nas leituras de Bocheco (2002), 
Castanheira (2008) e Silva (1985). Bocheco (2002, p. 22) corrobora com nosso 
pensamento sobre a poesia quando afirma que: “a criança olha o poema. 
O poema olha a criança. Desse jogo de olhares, resultam um acréscimo à 
visão de mundo, à sensibilidade, à imaginação”. A leitura nos proporciona 
melhoria na qualidade da educação e, consequentemente, na qualidade de 
vida. Muitas têm sido as políticas públicas idealizadas no sentido de tornar 
nossas crianças alfabetizadas, tendo pleno domínio do sistema de leitura 
e escrita. Quando a pessoa é alfabetizada, há possibilidades de ampliação 
do seu pensar, do seu fazer, de compreensão do mundo que a cerca. Assim, 
sua condição de ser humano se efetiva a partir do momento em que o 
estudante se percebe como um ser social ativo e atua como cidadão, que 
tem direitos e deveres. Compreendemos claramente que o pleno domínio 
da leitura e escrita é a chave para adentrar em qualquer outro ‘mundo’.  
Os trabalhos foram desenvolvidos, de modo geral, a partir das seguintes 

realização de atividades complementares e significativas de produção 
escrita. A atividade realizada proporcionou o aumento da valorização da 
leitura e o gosto pelos livros por meio de uma atividade prazerosa que 
despertou a vontade de ler. Não houve apenas a degustação de alimentos 
e bebidas, mas também de textos literários diversificados; eles saciaram 
a fome de leitura naquele momento expressada no envolvimento com a 
atividade realizada.  

Palavras Chaves: LEITURA. PIQUENIQUE. LITERÁRIO. LIVROS.
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Este trabalho contempla e explora os benefícios dos contos de fadas no mundo 
imaginário da criança no ensino fundamental. Nesse aspecto objetivamos 
abordar conteúdos que amenizam os conflitos internos, facilitando o 
processo do desenvolvimento da leitura e escrita. O conto de fadas é um 
gênero textual que faz parte do uso da magia e encantamento, assim como 
a brincadeira é uma poderosa válvula de escape para que a criança possa 
enfrentar as dificuldades que ela mesma não sabe entender. Através do 
conto, a criança dá um contorno para o seu conflito, superando-o, resultado 
esse que não se dá pela razão, pois a criança ainda não está cognitivamente 
pronta para lidar com conflitos como o adulto. Os contos apresentam 
obstáculos ou provas, utilizam-se de personagens que são característicos 
de herói ou heroína, apresentam a tipologia predominantemente narrativa 
com sequências descritivas. A estrutura textual é clássica, ou seja, tem 
início, desenvolvimento e fim. O título geralmente remete à personagem 
principal. São textos que têm função básica de refletir sobre alguns valores 
sociais. Suportam teoricamente esta pesquisa:  Bettelheim (2007); Caldin 

atividades: Levantamento dos conhecimentos prévios; pesquisa da biografia 
dos autores trabalhados e de suas obras principais; (re)escrita de poesias; 
leituras e recitações feitas pelos alunos; textos fatiados; construção de 
cartazes e murais; poesias cantadas; Sarau Poético. Destacamos a evolução 
qualitativa no processo de alfabetização, ou seja, chegamos ao término 
do ano letivo com alunos alfabetizados e alunos num processo bastante 
avançado, que, mesmo não estando alfabetizados, apresentam avanços 
surpreendentes. Concluímos que o trabalho desenvolvido com a poesia 
no processo de alfabetização foi bastante significativo e proporcionou 
avanços não só quantitativos, mas, principalmente, qualitativos.

Palavras-Chave: POESIA. LETRAMENTO. ALFABETIZAÇÃO. LEITURA. 
ESCRITA.



211210

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

Temática: A produção textual em turmas do ciclo de 
alfabetização: Contribuições do gênero música

Maria Raimunda Prado Gomes
maria.prado200@gmail.com

Dayse Assunção
dayseassuncao@yahoo.com.br

Isabel Rodrigues 
janibel8@yahoo.com.br

O presente trabalho tem como objetivo mostrar as contribuições do gênero 
música para os Anos Iniciais. A proposta foi realizada a partir de um 
dos direcionamentos do projeto de extensão “Laboratório itinerante de 
produção textual” (PIBEX/UFPA), do curso de Licenciatura Integrada em 
Educação Ciências, Matemática e Linguagens, em uma escola Estadual, 
durante o primeiro semestre deste ano, no município de Belém, estado do 
Pará. O projeto intenciona inserir no contexto escolar gêneros discursivos 
que dialoguem com situações cotidianas que favoreçam a leitura, a escrita 
e a oralidade de modo a potencializar o repertório cultural dos alunos, 
pautando-se nos estudos de Bakhtin (1997), Soares (2004;2016), Koch 
& Elias (2006), Rodrigues (2006), Bentes (2014), Charlot (2013) e Cintra 
(2014). A metodologia utilizada tem-se pautada na observação participante 
(ANGROSINO, 2009), em parceria com os docentes, tanto nos assessoramentos 
em sala de aula, quanto nas oficinas mensais realizadas nas diferentes 
escolas selecionadas para o projeto, cujas atividades priorizaram práticas 
interdisciplinares de modo a favorecer o repertório dos alunos. Alguns 
resultados obtidos até o momento evidenciam que os alunos se envolvem 
bastante nas atividades de oralidade e de produção textual, em função da 
melodia e por despertar a curiosidade, a discussão do conteúdo de sua letra, 
lançando-se aos desafios impostos pela produção textual, o que tinha se 

(2010); Schneider (2014); Silva (2001) dentre outros. Do ponto de vista  
metodológico é uma pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva 
com abordagem qualitativa. Uma entrevista com levantamento de dados 
através de um com questionário direto numa turma de alunos do 4º ano 
da Escola Municipal Raimundo Fernandes em Mossoró-RN. A pesquisa 
foi desenvolvida a partir de contos trabalhados em sala de aula. Desta 
forma, propomos atividades de histórias de contos, debate, reescrita, 
pontuação, acentuação e ortografia. Verificou-se que o gênero textual 
de contos de fadas contribui para um suporte imaginário e simbólico, 
facilitando o desenvolvimento da leitura e da escrita,  possibilitando a 
formação emocional. Ainda, esse gênero ameniza os conflitos internos, 
construindo conceitos de justiça,  esperança e sensibilização artística, 
incentivando criatividade no seu mundo real. De acordo com a pesquisa 
desenvolvida,  o propósito foi desenvolver um estudo com a literatura 
infantil de forma lúdica, de maneira a contribuir significativamente para 
o desenvolvimento da criança, favorecendo a socialização e o desempenho 
das habilidades, interesse na oralidade,  escrita,  reescrita  e a formação de 
valores. Possibilitando a aproximação com o seu inconsciente, conhecendo 
o significado profundo da vida. Os contos de fadas têm um conteúdo rico e 
uma força  que ajuda as crianças a encontrarem  o caminho para realização 
pessoal e social. 

Palavras-Chave: CONTOS DE FADAS. LITERATURA INFANTIL. LEITURA. 
GÊNERO TEXTUAL.
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Leitura nas séries iniciais em Alagoas: Contribuições da ANA 
(Avaliação Nacional de Alfabetização) e do livro didático

Silvana Paulina de Souza
silvanapaulina@uol.com.br

Adriana Cavalcanti dos Santos
adricavalcanty@hotmail.com

Ilma Vieira Costa
ilmavieiracosta@gmail.com

Diante do contexto nacional apresentado nos últimos 20 anos, em 
que políticas públicas buscam a melhoria da qualidade da educação, 
especificamente as competências leitoras e escritoras, este projeto PIBIC, 
intitulado: Leitura nas séries iniciais em Alagoas: contribuições da ANA 
(Avaliação Nacional de alfabetização) e do livro didático, objetiva identificar 
se as proposições de práticas de leituras contidas em duas coleções dos 
livros didáticos de Língua Portuguesa destinados aos três primeiros anos 
do Ensino Fundamental, as duas mais escolhidos pela rede pública no ano 
de 2016, estão relacionadas às expectativas de aprendizagem indicadas 
pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) e às 
necessidades do município de Maceió indicados pela ANA-2014. Como 
problema de pesquisa colocamos a questão referente às proposições 
contidas nos livros didáticos como subsídios ao planejamento de práticas de 
leituras em sala de aula visando às necessidades específicas do município 
em interface com a Matriz de Referência de Leitura da ANA. A análise será 
realizada a partir da triangulação dos dados extraídos das propostas de 
leitura contidas nos livros didáticos, na ANA e nos resultados dos níveis 
de competência leitora apresentados pelo Estado de Alagoas no ano de 
2014. Essa ação se justifica por ser a ANA um indicador da proficiência de 
leitura dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental e o livro didático é 

mostrado como um dos principais problemas enfrentados pelo docente, 
em especial, por ser uma turma do 3º ano do Ciclo de Alfabetização que 
deve já dar conta de textos mais autônomos, críticos e argumentativos. Ou 
seja, quando há apresentações de temáticas que envolvem práticas sociais 
e culturais que se aproximem dos seus contextos inicialmente. Por outro 
lado, os desafios se evidenciaram quanto à seleção e uso das músicas de 
modo a não criar ambiente favorável a processos de discriminação e de 
preconceito linguístico, dentre outros apontados pelos docentes.

Palavra-chave: GÊNERO MÚSICA. ALFABETIZAÇÃO. LETRAMENTO. 
INTERDISCIPLINARIDADE. PRÁTICA DOCENTE.
 



214

SIMPÓSIOS

um suporte de apoio pedagógico ao ensino da leitura muito usado pelas 
escolas brasileiras. Assim sendo, compreendemos que a avaliação, mesmo 
que externa, acaba por impactar: o currículo; as práticas pedagógicas; a 
formação de professores; as escolhas de livros didáticos; as referências de 
estados e municípios para ações de políticas públicas. O trabalho está sendo 
desenvolvido seguindo a metodologia da pesquisa qualitativa, amparada 
pela técnica de Análise de Conteúdo, pois terá como objeto para coleta 
de dados os documentos oficiais do MEC e do INEP por serem portadores 
dos indicadores de proficiência de leitura do município pesquisado; os 
três volumes, relativos aos três anos iniciais do Ensino Fundamental, dos 
dois livros didáticos mais utilizados pelas escolas públicas do município. 
A hipótese é de que obtenhamos informações para as discussões acerca 
das ações de alfabetização nas escolas do município de Maceió. Iniciamos 
a pesquisa com a leitura dos textos norteadores das avaliações, assim 
como também aqueles que tratam da ANA e sua influência nas escolhas 
da formação na formação do currículo. Os dados preliminares apontam 
para a confirmação da hipótese.

Palavra-chave: LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS, AVALIAÇÃO EXTERNA,  
LIVRO DIDÁTICO, AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO.
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conjunto com a equipe pedagógica para avaliarmos o desenvolvimento das 
habilidades de leitura e escrita de cada aluno. Nesses momentos verificamos 
como ele estava antes das aulas e os avanços observados. Essa avaliação 
torna-se um parâmetro importante para mapearmos as superações que 
ocorreram e verificamos que muitos alunos superaram suas dificuldades 
e não participam mais das aulas no trimestre seguinte. Consideramos 
que a utilização desses recursos lúdicos estimula consideravelmente as 
crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, sejam 
pelas diferenças em seus processos mentais, sejam por terem algum tipo 
de deficiência, transtorno ou síndrome que tem como consequência algum 
tipo de atraso de desenvolvimento. Como também observamos que esse 
uso sistemático, além de contribuir para a superação dessas dificuldades, 
também é um meio que promove a prevenção de que essas dificuldades se 
intensifiquem ou que outras dificuldades apareçam, uma vez que a cada 
trimestre os desafios surgem novos desafios.

Palavras-chave: JOGOS; DIFICULDADES; ALFABETIZAÇÃO; APRENDIZAGEM.

Os jogos pedagógicos como recurso na superação das 
dificuldades de aprendizagem

Niane Oliveira
niane_01@hotmail.com

Um dos maiores desafios sociais e educacionais que a Escola do atual século 
têm é a integração das crianças que apresentam algum tipo de dificuldade 
de aprendizagem. Esses problemas de aprendizagens perpassam os demais 
campos de conhecimento e todas as séries de ensino regular. Porém quando 
nos deparamos com essas dificuldades no processo de alfabetização temos 
desafios peculiares. Precisamos ter a compreensão que cada criança tem 
seu tempo de aprendizagem e tipo de funcionamento cerebral, sabendo 
disso, é importante avaliarmos nossa prática e buscar as formas de motivá-
los para esse prazer por ler e escrever. Motivados por esse fato, pensamos 
num projeto para realizar aulas de apoio escolar com o uso de jogos 
pedagógicos. O jogo é considerado, por diversos autores da educação, como 
sendo o melhor caminho para a aprendizagem, é uma maneira da criança 
aprender se divertindo porque contribui e enriquece o desenvolvimento 
intelectual. O jogo promove a aprendizagem, pois ele auxilia no processo 
ensino-aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor como também 
no desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a 
interpretação e a criatividade. Propomos uma proposta diferente do reforço 
tradicional, aulas que envolvesse os alunos de forma lúdica e prazerosa, 
focando assim na utilização de jogos pedagógicos como ferramenta principal 
nessa estimulação. Organizamos um projeto, com cronograma de ações, 
horários, formações, planejamentos e sondagens. As aulas iniciaram em 
abril, acontecendo com a mediação da professora titular, duas vezes por 
semana, no espaço da brinquedoteca. A cada final de trimestre sentamos em 



219218

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

contextualizada em tempo real. No entanto, é preciso que os papéis de um e 
de outro estejam bem definidos, pois são grandes as expectativas que ambos 
(escola e pais) têm um em relação ao outro, Não cabe aos pais ensinar na 
escola, essa é uma tarefa dos professores! Cabe as instituições promotoras 
de ensino garantir o estabelecido legalmente, subsidiando as escolas com 
recursos materiais e humanos qualificados para o desenvolvimento de 
ações que atendam às especificidades de aprendizagem de seus alunos 
surdos.  Para tanto, que se crie a cultura do diálogo com as famílias, que 
vejam estas como parceiras que buscam o entendimento sobre como as 
crianças surdas aprendem. 

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO BILÍNGUE; SURDEZ; FAMÍLIA; INCLUSÃO 
ESCOLAR.

Alfabetização bilingue de criança surda, na escola e no lar: 
Relato de experiência

Elizabete Siqueira Ribeiro
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Luzia Guacira dos Santos Silva 
luzcirasantos@hotmail.com 

Relato de experiência, cujos objetivos são os de apresentar elementos 
contributivos à alfabetização bilíngue de crianças surdas e por em discussão 
a relação família escola como parceiras na efetivação de escolas inclusivas.  
Traz, portanto, o resultado de intervenção pedagógica direta, em língua de 
sinais e em língua portuguesa, iniciada em 2015 por uma mãe de criança 
surda, na escola e no lar. E de produção de recursos didáticos como elementos 
de acessibilidade visual para se atingir o êxito da alfabetização bilíngue da 
criança com surdez.  A discussão empreendida encontra respaldo legal na 
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 
(2008), no Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, na Lei 10.432 de 24 
de abril de 2002, bem como em ideias de estudiosos como Ferreiro (1993), 
Goldfeld (2002), Fernandes (2004), Lacerda (2003), Portella e Franceschini 
(2011), entre outros que discutem sobre alfabetização, surdez e família. Os 
resultados alcançados sinalizam que: a inclusão escolar de crianças surdas 
é possível, a partir do ensino da libras a todos os envolvidos no contexto 
escolar para que estes possam interagir com o surdo;  o contexto doméstico 
pode ser transformado em um poderoso ambiente alfabetizador, com 
inúmeras ferramentas úteis ao saber para serem exploradas. Qualquer pai 
ou educador pode contribuir de modo efetivo para o aprendizado da Língua 
Portuguesa (L2) de um surdo através do método da alfabetização bilíngue, 
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saúde ocular, instigou-se a reflexão sobre a importância do cuidado com 
a saúde visual e esclarecemos aos acompanhantes que a baixa visão causa 
déficit no aprendizado, no desenvolvimento da leitura e que a criança 
deve ser examinada anualmente por um especialista da área. 20 de julho, 
dia do amigo, abordamos a necessidade de vivermos com respeito nas 
relações interpessoais. Todas as ações desenvolvidas contribuem para 
um serviço humanizado no contexto hospitalar. Durante os plantões 
pedagógicos podemos perceber a relevância do projeto pelos resultados 
observados no momento da interação, mudança de humor, satisfação e 
aceitabilidade das atividades pelas pessoas as quais compartilham conosco 
suas histórias de vidas, frustrações, momentos de alegria, das dificuldades, 
etc. Assim, vamos identificado diferentes tipos de leituras que se processam 
no contexto hospitalar, com ou sem o domínio do código escrito a partir 
de suas compreensões de mundo. Desse modo, vamos intencionalmente 
ressignificando o letramento na vida cotidiana dos usuários do HUJB.

Palavras-chave: LETRAMENTO; HUMANIZAÇÃO;  HOSPITALAR; EDUCAÇÃO.

Práticas de letramento no contexto hospitalar
Herbene Fernandes Pimenta 

herbenefpimenta@gmail.com
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Maria Gerlaine Belchior Amaral
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O presente texto é decorrente da experiência das graduandas do curso 
de Pedagogia, desenvolvido no Hospital Universitário Júlio Bandeira 
(HUJB), vinculado a UFCG, campus de Cajazeiras.  Projeto de extensão 
universitária cujo objetivo é promover ação humanizada no contexto 
hospitalar (práticas de letramento estão presentes entre as ações 
desenvolvidas). Letramento não é apenas a aquisição do domínio do código 
escrito, mas a compreensão do mundo através de mecanismos diversos 
mediados pela relação social (SOARES, 1999). Nesse sentido, buscamos 
promover a interlocução entre educação e saúde, por meio de práticas 
educativas vivenciadas junto às crianças, acompanhantes e funcionários 
do HUJB. Os plantões pedagógicos no HUJB acontecem semanalmente com 
grupos de estudantes dos cursos de Pedagogia e Medicina. Dentre as ações 
desenvolvidas destaca-se a biblioteca itinerante, que promove práticas 
de leitura com pacientes e acompanhantes nas enfermarias, recepção e 
observação. Entrega de panfletos abordando temáticas de acordo com o 
calendário da saúde e a partir do tema escolhido para ser trabalhado na 
semana. Trabalhamos com múltiplas linguagens: imagéticas, oral, sensorial, 
contação de histórias, livro sensorial,  adereços e fantasias. De maneira 
descontraída abordamos a temática proposta  procurando relacionar 
com a vivência das crianças, adolescente e acompanhantes. É propósito 
do projeto trabalhar a transdisciplinaridade. Por exemplo, 10 de julho, 
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compreendendo que essas relações influenciam diretamente no processo 
de alfabetização. Sendo assim, a alfabetização diz respeito às relações 
construídas no contexto social de cada criança, o que coloca o professor como 
mediador desse processo (VYGOTSKY, 2007).  A outra esfera é a predisposição 
do professor, seu preparo para desenvolver as potencialidades da criança 
com deficiência por meio de atividades diferenciadas, adequando-as às 
necessidades deste sujeito diante da infraestrutura inadequada, utilizando 
estratégias que estimulem o aluno com deficiência no processo de ensino-
aprendizagem, considerando os valores socioculturais desse sujeito, pois o 
curso do seu desenvolvimento está fortemente ligado às exigências desse 
contexto (FERREIRO, 2011). Construindo assim, significados concretos 
relacionados aos códigos escritos. Alfabetizar letrando, possibilitando a 
compreensão, interpretação e significação (SOARES, 2004). Dessa maneira, 
vivenciamos experiências enriquecedoras que serão significativas nesse 
processo formativo. Analisamos o cotidiano escolar numa perspectiva 
inclusiva, oportunizando reflexões críticas acerca da profissão de educador, 
direcionando as teorias à prática, ressignificando a formação docente e 
explorando as dimensões socioculturais dos sujeitos envolvidos. Esse estudo 
obteve resultado positivo, logo conseguimos evidenciar que os desafios 
encontrados estão relacionados aos fatores socioeconômicos e políticos no 
qual instituições de ensino em bairros periféricos se localizam, contudo, 
parte dos profissionais que atuam nessas áreas mobilizam-se diariamente 
para construir uma educação transformadora e inclusiva. É relevante dar 
ênfase que os referidos resultados obtidos até o presente momento são 
parciais, nesse sentido, este estudo continua em andamento.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, MEDIAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO.

A alfabetização da criança com deficiência auditiva:  
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Objetivamos nesse trabalho compreender o processo de alfabetização 
e letramento de uma criança com deficiência auditiva na sala regular 
de ensino, assim como as dificuldades encontradas pelo docente nessa 
mediação diferenciada. Este estudo foi proposto no âmbito da disciplina 
Educação Inclusiva, como atividade prática de observação e análise. 
Para isso, exploramos teoricamente a singularidade da deficiência 
supracitada, assim como suas especificidades em relação às questões 
cognitivas, estudos que nos deram suporte para observar os desafios 
existentes no processo de alfabetização. Assim, como fundamentação 
utilizamos os autores: Ferreiro (2011), Vygotsky (2007) e Soares (2004). 
A referida observação ocorreu em uma escola da rede pública, numa sala 
de aula em situação de educação inclusiva, com um aluno com deficiência 
auditiva. Após consentimento autorizado pela direção da escola e pela 
educadora efetivamos a observação em duas situações: numa aula em 
sala regular e durante uma atividade física realizada ao ar livre. A análise 
ocorreu em duas etapas, a princípio, observamos o desenvolvimento do 
aluno, considerando tanto a relação professor-aluno, quanto aluno-aluno, 
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Libras e palavras escritas em Português, respectiva e simultaneamente, 
colando-os no painel já citado. Estimulando o aluno a utilizar os sinais 
apreendidos e a escrita das palavras na língua portuguesa através de 
atividades de fixação, de leituras de livros literários e didáticos.  No início 
do projeto o aluno não tinha conhecimento de Libras nem da língua 
portuguesa, apenas balbuciava sons desconexos, não conseguia associar 
as letras alfabéticas em Libras com as de língua portuguesa. No presente 
momento ele já consegue realizar a leitura de algumas palavras comparando 
a Libras com o português escrito. Por exemplo: o aluno faz sem auxílio, 
soletração em Libras de algumas palavras, bem como a escrita destas em 
português. Observamos que com a aquisição da Libras o aluno a internalizou 
como língua materna o que tem contribuído para o aprendizado de outros 
conteúdos curriculares em sala de aula. 

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO; SURDO; EDUCAÇÃO BILÍNGUE.

Alfabetização de surdos numa perspectiva bilíngue em sala de 
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Pesquisas realizadas no Brasil, como mencionada por Quadros (2009) sobre a 
educação de surdos, apontaram para a necessidade educacional que eles têm 
de utilizar tanto a língua brasileira de sinais (Libras), geralmente como sua 
primeira língua (L1), bem como a língua portuguesa na modalidade escrita 
como segunda língua (L2). Constituindo-o um sujeito bilíngue e contribuindo 
para o seu desenvolvimento na educação escolar e social. Porém muitas 
vezes esse aluno não domina nem uma dessas línguas, necessitando ser 
alfabetizado em ambas. Partindo deste pressuposto relatamos a experiência 
com um aluno surdo do 4º ano do ensino fundamental de uma escola 
da rede pública estadual situado no município de Natal, Rio Grande do 
Norte, durante o período de oito meses. Para conseguirmos realizar este 
trabalho nos baseamos nos estudos de pensadores como Vygotsky (2010) 
que dissertam sobre o processo de assimilação de uma língua e por sua 
vez de todos os conhecimentos posteriores, incluindo como se processa o 
pensamento num indivíduo e sua alfabetização. A pesquisa foi elaborada 
de forma descritiva. O trabalho iniciou-se com a produção de um painel 
bilíngue fixado ao lado da lousa na sala de aula do aluno, considerando 
que de acordo com Gesser (2012) o aprendizado dos surdos geralmente 
dar-se pelo aspecto espacial-visual. Neste painel foram colocadas letras; 
numerais e sinais em Libras e Português. Diariamente foram ensinados 
sinais em Libras, como de: cores, animais, sinais escolares, de alimentos, 
entre outros. Recorrendo como recursos imagens, gravuras sinalizadas em 





RELATOS PEDAGÓGICOS DE 
EXPERIÊNCIAS 2

EDUCAÇÃO, LEITURA, ESCRITA E 
NEUROCIÊNCIAS

COORDENADORES
Janaína Weissheimer (UFRN)
Alessandro Dozena (UFRN)



229228

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

as atividades adequadas poderia adiantar para as próximas fases: silábica, 
silábico-alfabética e alfabética. Dando continuidade foram realizados três 
encontros vivenciando atividades para a criança avançar de fase. Foi utilizado 
como recurso pedagógico o alfabeto móvel, tarjeta, rótulo de produtos, 
as sílabas em EVA nas tampinhas coloridas, foi possível fazer com que o 
educando interagisse com as atividades e, assim, obtivéssemos um resultado 
satisfatório. Esta experiência de ensino é uma atividade em curso, entretanto, 
a cada dia é consolidada a compreensão da evolução dessa criança, chegamos 
a avanços nas etapas psicogenéticas do processo de aquisição do código 
escrito. São perceptíveis os resultados em relação ao interesse e o domínio 
dos conteúdos. Essa tarefa é um desafio, uma vez que esse processo de 
letramento requer certo preparo na mediação pedagógica. Trata-se de uma 
experiência relevante para nosso processo de formação docente. Está sendo 
muito gratificante aprender a contribuir para que a criança desenvolva suas 
potencialidades em relação ao domínio do código escrito.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL, PSICOGÊNESE, LETRAMENTO, 
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Laiza Kamila dos Santos Silva
laysa_kamilla@hotmail.com

Maricélia Borges Silva
marimel64@gmail.com

Maria Gerlaine Belchior Amaral
gerlaine.ufcg@yahoo.com.br

Este resumo apresenta um relato de experiência das discentes do curso 
de Pedagogia – UFCG. Registra um processo de intervenção pedagógica 
realizado com uma criança que estava no nível pré-silábico, tendo por objetivo 
acompanhar e promover a melhoria do desempenho da criança na aquisição 
da Língua escrita. Este trabalho foi proposto na disciplina Fundamentos e 
Metodologia da Língua Portuguesa. Buscou-se aporte teórico em Ferreiro 
e Teberosky, considerando a psicogênese da língua escrita. A demanda por 
melhor qualidade de ensino oferecido nas unidades escolares é algo crucial, 
seja na Educação Infantil ou Ensino Fundamental. Esta prática de ensino, 
na graduação, justifica-se em função de oportunizar aos futuros pedagogos 
estudar e conhecer cada etapa psicogenética da aquisição da língua escrita. 
Como ponto de partida foi iniciado um diálogo a partir do conhecimento 
que o sujeito já tinha, depois disso foi realizado um diagnóstico seguido de 
atividades adequadas ao nível no qual a criança se encontrava. Na etapa 
diagnóstica foi identificado que se encontrava na primeira fase, a pré-
silábica. A partir dessa constatação todo reconhecimento das palavras foi 
feito com palavras que tivesse significado para a criança. Sendo utilizadas 
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considerando suas habilidades para construir de maneira lógica, as palavras, 
frases e listas ditadas, conforme o instrumento de sondagem. Embora 
alguns dos alfabetizandos tenham demonstrado determinadas dificuldades 
na escrita das palavras, nos deparamos com uma análise geral positiva, se 
levarmos em conta o desenvolvimento dos processos de escrita descritos 
por Ferreiro e Teberosky (1995).

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO; PSICOGÊNESE DA 
LÍNGUA ESCRITA; EMÍLIA FERREIRO.

Análise da escrita de alfabetizandos com base  
na psicogênese da língua escrita

Elisabeth Cristina Dantas de Araújo
elisabethcda@hotmail.com

Amanda Fhilladélfia Bezerra Silva de Menezes
amanda.fbm94@gmail.com

Kivia Tallyta Costa da Silva
kiviatcosta@gmail.com

Giane Bezerra Vieira
gianebvieira@yahoo.com.br

O presente estudo é resultado da prática pedagógica realizada no âmbito 
da disciplina de Alfabetização e Letramento I, componente curricular do 
curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Tal prática ocorreu durante o semestre letivo de 2017.1, e teve 
como fundamentação teórica os estudos de Ferreiro (1985; 1987; 1990; 
1995) e Ferreiro e Teberosky (1995) sobre a psicogênese da língua escrita. 
A intervenção pedagógica proposta foi realizada com crianças entre 5 e 8 
anos de idade, estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental I de escolas 
públicas e privadas do município de Natal/RN. Para o desenvolvimento 
da intervenção, fez-se uso de um instrumento de sondagem diagnóstica 
formulado por Campelo (2014), acerca dos níveis de conceitualização da 
escrita dos alfabetizandos. O objetivo da atividade foi analisar as escritas 
dos alunos e, após sua finalização, discuti-las com base nos estudos de 
Ferreiro (1995), evidenciando os níveis, subníveis e hipóteses de escrita 
construídos pelas crianças participantes da intervenção. Após as análises e 
sua correlação com a teoria que fundamenta a construção do instrumento 
de sondagem, constatamos que a maioria das crianças participantes 
demonstravam estar nos níveis mais avançados do processo de escrita, 
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A contribuição da neurociência para educação infantil no 
município de ipanguaçu

Francisca Lucimária de Araujo 
lucimaria-araujo@hotmail.com

A contribuição da neurociência para a educação infantil no referido 
Município foi de suma importância, pois, auxiliou-nos como educadores, 
proporcionando-nos resultados significativos no ensino e aprendizagem na 
educação infantil. A contação de história auxiliou o reflexo do imaginário 
infantil, oferecendo as crianças à oportunidade de desenvolver sua 
autonomia, utilizando a imaginação e a criatividade de alguns que, outrora 
não demonstravam interesse e participação, não importando a atividade 
demonstrando iniciativa e interesse continuo. O Kit Leitura Neurociências 
foi aplicado numa turma de Pré-II, composta por 27 alunos, com faixa 
etária de 5 a 6 anos de idade. A aplicação dos materiais aconteceu com 
a ajuda da Escola/Comunidade. A proposta das atividades enfatiza o 
incentivo a compreensão leitora. Os jogos junto aos Kits metafóricos 
utilizados na contação de história proporcionaram momentos encantadores, 
principalmente a História do L.I.NEU e o Enigmas das letras. As aplicações 
do IDEIA (instrumento diagnóstico das etapas iniciais da alfabetização) 
(2016) foram primordiais pois possibilitou identificar dificuldades principais 
e quais atividades seriam necessárias para que cada aluno desenvolva a 
competência leitora. A aplicação durou quatro meses. Partindo da aplicação 
dos Kits as aulas tornaram mais significativas e os alunos assíduos durante 
esse período. Iniciei com a atividade das formas das letras utilizando o 
dado sabendo-se que as crianças não trazem de casa essa vivência dos 
jogos de linguagem. Ao término dos testes, utilizei de livros e materiais que 
possibilitou contações de histórias dando a dinamização do processo de 
aprendizagem surgisse mais rápido. Em relação às questões preconceituosas 

As possibilidades de aprender transformando

Eva Vilma Peres dos Santos 
eva.vilma2009@hotmail.com

Este trabalho se apresenta como relato de experiências vivenciadas em 
sala de aula, partindo dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no 
decorrer do curso de Pós-Graduação. Para que se firmem conceitos e possa 
se apresentar de maneira qualitativa, é muito importante compreender o 
processo de aprendizagem das crianças em sala de aula. Há a consciência 
de que são inúmeras as dificuldades enfrentadas no contexto escolar, 
causando a incompreensão quanto aos diferentes ritmos de aprendizagem. 
Compreender então como acontece esse fenômeno é uma necessidade 
inerente de todo professor. Seu objetivo principal é refletir sobre o processo 
ensino-aprendizagem, de modo que este se efetive cotidianamente da 
melhor maneira possível para que a troca de experiências e conhecimentos 
seja prazerosa e eficaz. Para compreender alguns porquês cujas respostas 
poderiam desentravar muitos problemas em sala de aula, buscou-se cursar 
uma especialização na área de Psicopedagogia. Essa oportunidade se deu 
através do Curso de Especialização em Leitura + Neurociência, com muitas 
descobertas, e que tem colaborado de forma positiva para o desenvolvimento 
do trabalho docente em sala de aula. Para embasar a pesquisa realizada e 
as atividades desenvolvidas em sala, buscou-se subsídio em autores como 
Dehaene (2012), Freire (2003), Libâneo (1994), Naschold (2015) e Vasconcelos 
(2000). Durante toda a carreira profissional, sentimentos como insatisfação 
e angústia se fazem presentes porque não há ainda a real compreensão de 
que o processo de evolução ou a ausência dele na vida escolar de alguns 
alunos é uma constante. Assim, com este trabalho, objetiva-se quebrar tabus 
e romper com conceitos que desfavorecem a aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: ENSINO-APRENDIZAGEM, DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES, EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS.
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Projeto leitura + neurociências, descobrindo o enigma das 
letras por meio de uma didática inovadora

Adelgise Silva Moreno Fernandes
adelgisefernandes@hotmail.com

Nathalia Maria de Brito Souza
nathaliabrito1986@gmail.com

Geovar Miguel dos Santos 
geovar17@gmail.com

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência do Projeto Leitura 
+ Neurociências desenvolvido numa turma de 2º ano, composta por 17 
crianças, da Escola Municipal Coronel Paulino Barcelos, Caicó-RN. Este 
projeto tem a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
e do Ministério da Educação e parte da premissa de que diversos estudos 
vêm alertando  para o fracasso escolar no Brasil, apontando que é preciso 
desmistificar e desnaturalizar essa realidade. Para tanto, têm-se que buscar 
alternativas viáveis que considerem a realidade das escolas, os anseios dos 
atores sociais que as compõem, assim como, os estudos sobre a fisiologia 
corporal no processo da aprendizagem humana. Os fundamentos teóricos 
norteadores dessa experiência foram Naschold (2015), Naschold, Pereira, 
Guaresi e Pereira (2015), Bajard (2012), entre outros. Metodologicamente 
essa vivência consistiu em cinco etapas: diagnóstico inicial; convite a escola, 
aos pais e aos alunos para participar do projeto L+N; desenvolvimento do  
projeto L+N pela exploração dos materiais em sala de aula; diagnóstico 
final e; culminância. Ademais, com vistas a promover a alfabetização das 
crianças por meio de uma didática inovadora, o professor recebeu Kits com 
atividades grafofonológicas, morfossintáticas, semânticas e pragmáticas 
integradas, além de um manual orientador e um livro de fundamentação 
teórica para compreender a proposta de trabalhar nessa perspectiva, 

utilizamos a leitura do livro da menina bonita do laço de fita que possibilitou 
a mudança de atitudes de várias crianças. Para estimular a expressividade 
e a oralidade, utilizamos os materiais metafóricos que foram relevantes na 
construção da interação, expressividade, comunicação, oralidade e etc. A 
neurociência possibilitou-me compreender como acontece o processo de 
leitura e escrita no cérebro das crianças ou de quem está iniciando esse 
processo. A prática constante de incentivo a leitura gera possibilidades 
de a criança adquirir um prazer sem igual por diversos gêneros textuais. 
O diferencial de utilizar mecanismos da neurociência é que permitiu 
compreender teoricamente e por meio da prática, acelerando e facilitando 
a compreensão, dos alunos e tornando-se um apoio significativo para o 
professor. Após a compreensão do modo como o cérebro compreende o 
processo de leitura e escrita, percebo que, meus conceitos melhoraram 
com relação à diferenciação de atividades valorizando a individualidade 
de cada criança.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL, JOGOS, NEUROCIÊNCIA.
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que enfatiza o poder da literatura de ficção no processo de descoberta 
do enigma das letras. Sinteticamente, os resultados do desenvolvimento 
deste projeto com os sujeitos citados consistiram, principalmente, na 
motivação do professor e das crianças no processo de ensino-aprendizagem, 
consequentemente, nos avanços das fases habilidades de leitura e escrita, 
assim como, da oralidade pelas crianças e na apropriação pelo professor 
da estratégia de se trabalhar as demais áreas do conhecimento a partir 
de uma história, reconhecendo a importância da sequência didática dos 
temas no ato de ensinar. A vivência do Projeto L+N provocou a reflexão-
ação sobre o compromisso do professor em fazer do ambiente da sala de 
aula um espaço de desenvolvimento humano, sabendo que alfabetizar é 
promover a inserção ativa do outro na sociedade, sem se engajar numa briga 
de qual didática ou método é melhor, mas, utilizando todos os caminhos 
que respeitem os aspectos sociais, psicolinguísticos, educacionais, culturais 
e fisiológicos que envolvem o processo de aprendizagem, em especial, a 
alfabetização.

Palavras-chave: PROJETO L+N; ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS;  DIDÁTICA 
INOVADORA; APRENDIZAGEM; LITERATURA DE FICÇÃO;
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alfabeto e  promover nos discentes o desenvolvimento da leitura e da escrita 
autônomas. A metodologia que adotei é interativa e dialógica, segue uma 
sequência de sete  procedimentos linguísticos sistemáticos: leituras diárias 
diversificadas quanto ao gênero literário e tipologia textual, exploração 
linguística com adivinhas tendo por respostas desenhos, exploração 
fonológica, exploração grafofonêmica, nomeação de letras, marcação de 
similaridades ou diferenças  linguísticas e aplicação de atividade prática. 
Alguns resultados que tenho atingido com este trabalho são os de que as 
crianças se tornam mais conscientes quanto à aprendizagem da leitura 
e da escrita, quase toda turma consolida o alfabeto, é visível a melhora 
na pronúncia de segmentos sonoros por certos alunos e a admissão, por 
parte de algumas crianças, de mais de uma representação linguísticas para 
nomear os objetos. Com base nos bons resultados que venho obtendo, o 
“Projeto Caixinha Falante” foi sugerido pela coordenação pedagógica da 
escola para ser aplicado nas outras turmas de primeiro ano.

Palavras-chave: ALFABETIZAR; LETRAR; ATIVIDADES DIDÁTICAS

Alfabetizar e letrar com procedimentos didático-linguísticos: 
“Projeto caixinha falante”

Maria Elisabete Viana-Silva
betehviana@hotmail.com

Alfabetizar e letrar são processos distintos, mas não dissociados. O primeiro, 
envolve a manipulação das especificidades linguísticas e, o segundo, 
relaciona-se com as práticas sociais dos sujeitos (SOARES, 2003). Porém, no 
cotidiano da sala de aula, muitos são os desafios encontrado pelo professor-
alfabetizador para ensinar as crianças a ler e a escrever. Portanto, para 
desenvolver o relato que aqui descrevo precisei buscar embasamento teórico 
em diversos autores que investigam fenômenos linguísticos relacionados 
a aquisição da leitura e da escrita (ILHA, LARA, 2011; CARVALHO, 2003; 
FERREIRO, TEBEROSKY, 1985, entre outros). Durante algum tempo, em 
minha vivência docente com alunos de 1º ano do ensino fundamental, 
percebi que as crianças apresentam dificuldades diversificadas quanto 
a compreensão de aspectos específicos da nossa língua, como  ausência 
perceptiva da sonoridade das sílabas,  reconhecimento deficitário das letras 
do alfabeto, dificuldade de corresponder grafema com fonema, articulação 
inadequada de certos segmentos sonoros e concepção, somente, da própria 
variante linguística como única para nomear objetos da realidade. Diante 
de turmas tão heterogêneas com as quais trabalho, resolvi sistematizar 
um conjunto de procedimentos didático-linguísticos  e reuni-los com a 
denominação de “Projeto Caixinha Falante”, cujos objetivos são: familiarizar 
os alunos com diversos gêneros literários e tipologias textuais, propiciar 
aos educandos o desenvolvimento  da consciência linguística de nível 
fonológico, favorecer nas crianças a melhora na articulação sonora de certos 
segmentos linguísticos, levar os alfabetizandos a estabelecerem  a adequada 
relação entre grafema e fonema,  oportunizar aos alunos a consolidação do 
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experienciar a formação das palavras e a quantidade de sílabas. No decorrer 
dessas atividades, notou-se um avanço da fase pré-silábica à silábica 
com valor sonoro. O desenvolvimento dessas atividades pautadas nos 
ensinamentos de Ferreiro e Teberosky (1986) propiciaram experiências 
como: o/a educando/a aprende significativamente ao ser ensinado de 
acordo com sua realidade social; a maneira como percebe as letras e sílabas 
manuseáveis faz com que tenha a noção da estética, do tamanho, sendo 
capaz de reconhecê-las através de rótulos, anúncios e placas. Esta atividade 
foi um desafio, pois embora já tivesse certa aproximação com o processo 
de alfabetização, ainda não considerava adequado, uma vez que prevalecia 
a compreensão de um alfabetizar pautado na memorização das letras. 
Portanto, tal experiência possibilitou a reflexão de que alfabetizar letrando 
é uma leitura de mundo, em que a criança é autora de sua aprendizagem 
e o/a professor/a mediador/a: respeita as limitações e dificuldades em 
prol de uma formação humana e cidadã.

Palavras-chave: CRIANÇA, ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, MEDIAÇÃO, 
FORMAÇÃO.

Descobrindo as letras e o mundo: a criança como protagonista 
do seu processo de alfabetização

Fernanda Maria Soares da Silva
fernanda.soaress@outlook.com

Aparecida Carneiro Pires
acppedagoga@yahoo.com.br

Este texto tem como pressuposto relatar a experiência obtida durante 
o desenvolvimento de uma atividade extracurricular, proposta pela 
disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 
do curso de Pedagogia, UFCG, num período de três meses (Agosto – 
Outubro/ 2016). Objetivou-se alfabetizar uma criança que, ainda, não 
tinha conhecimento sistematizado de leitura e escrita. Para efetivação do 
processo de alfabetização, foi usado, como aporte teórico, a Psicogênese da 
Língua Escrita de Ferreiro e Teberosky (1986), através da qual subsidiou-se 
o planejamento, a aplicação de atividades à criança, bem como, as análises 
do diagnóstico das fases em que se encontrava e o replanejamento contínuo. 
Segundo Morais (1992), ao começar a aplicação do método alfabético é 
preciso iniciar pelas letras do alfabeto. Assim, solicitou-se que a criança 
escrevesse as letras no papel. Mesmo demonstrando ter conhecimento 
sobre as letras, não atribuía valor sonoro (CASA - uanot). O primeiro 
diagnóstico apontado foi que ela se encontrava na fase pré-silábica.  A 
fim de oferecer-lhe avanços de uma fase a outra, fez-se necessária a 
confecção de materiais didáticos para os quais foram usados caixas de 
fósforos e tampinhas de garrafa de refrigerante que dessem suporte para 
apresentação das letras e das sílabas nos momentos de mediação. Durante 
esse período, uma vez por semana, oferecia-lhe atividades com palavras 
relacionadas ao seu contexto social e ditados com palavras monossílabas, 
dissílabas e trissílabas, expondo cada sílaba, separadamente, para a criança 
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da gestão escolar como articuladora de parcerias e incentivadora de 
práticas pedagógicas que venham a quebrar com resistências a mudanças 
e contribuir com o alcance dessa meta. Para realização deste estudo 
utilizamos o universo de duas gestoras, duas coordenadoras e quatro 
professoras, coletamos os dados através de entrevista estruturada sobre o 
trabalho realizado a partir de encontro com os pais, estudos e planejamentos 
em equipe, bem como buscando fundamentação numa perspectiva de 
interface da ciência e da arte de alfabetizar (NASCHOLD; PEREIRA, 1997). 
Os conhecimentos neurocientíficos nos auxiliaram a experimentar novas 
metodologias de ensino numa visão de conexão com as demais áreas 
envolvidas, colocando-as em diálogo permanente com nosso Projeto 
Político Pedagógico, a fim de que cada conhecimento contribuísse com 
o que apresentasse de mais proeminente para a questão. Nesse sentido, 
podemos afirmar que a experiência tem trazido bons resultados tanto 
no que se refere a sistematização dos planejamentos dos professores, 
quanto em relação a satisfação de todos os envolvidos e principalmente 
aos resultados alcançados. 

Palavras-chave: GESTÃO ESCOLAR, ALFABETIZAÇÃO E NEUROCIÊNCIA.

Alfabetização e práticas inovadoras:  
Uma experiência em gestão escolar
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Andreia Batista Simplício dos Santos
andreiasimplicio@yahoo.com.br

Este trabalho apresenta a prática desenvolvida numa Escola Pública 
Municipal de Natal/RN, com crianças do 1° e 2° ano do Ensino Fundamental 
e tem como objetivo promover uma análise da administração pedagógica 
da gestão escolar pela busca de práticas inovadoras que viessem a colaborar 
com a ampliação da competência leitora dos alunos dos primeiros e 
segundos anos do ciclo de alfabetização. O ensino e aprendizagem da 
leitura e da escrita tem sido nos últimos tempos, preocupação constante 
não apenas na realidade da escola pesquisada, grande parte dos alunos 
tem chegado ao último ano do primeiro ciclo do ensino fundamental 
sem estarem alfabetizados, essa problemática vem sendo constatada por 
avaliações em larga escala na educação brasileira. Tendo em vistas tais 
considerações, direcionamos o nosso estudo para analisar o papel da gestão 
escolar nesse processo, por entendermos que para que haja a construção 
de práticas inovadoras do ciclo de alfabetização, faz-se necessário uma 
realidade educacional proativa, e orientada para a constituição coletiva 
de soluções inovadoras e isto requer um trabalho em equipe, onde haja 
o entendimento de que cada um faz parte da organização e do sistema 
educacional como um todo,  sendo necessário o envolvimento direto 
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Uma experiência teórico/prática de alfabetização  
através do ensino de filosofia com crianças

Rosana Lopes dos Santos
rosanaverner@hotmail.com

Fernando Bomfim Mariana
fbmariana@hotmail.com

O trabalho intitulado “Uma Experiência Teórico/Prática de Alfabetização 
Através do Ensino de Filosofia Com Crianças” de Santos (2017) trata-se de 
uma pesquisa, um relato pedagógico teórico e Prático de experiências, nele 
busca-se discutir metodologias inovadoras de Alfabetização, utilizando-se 
da Filosofia, o referencial teórico se baseia nas propostas educacionais de 
Matthew Lipman e Walter Kohan sobre o ensino de Filosofia com crianças, 
contemplado o processo de alfabetização e os vários tipos de pensamentos 
e habilidades, estes desempenhados na educação escolar, em forma de 
comunidade de investigação, podendo-se utilizar na alfabetização de 
crianças. As principais obras estudadas são: O pensar na Educação, A 
Filosofia vai à Escola e Filosofia para Crianças em Debate. A metodologia 
utilizada é a pesquisa biográfica e experiência prática, em uma Oficina 
de Filosofia ocorrida na escola Municipal Irmã Assunta Vieira da Cidade 
de Caicó/RN. Considerando a utilização da comunidade de investigação 
na educação, com o objetivo de desenvolver um pensamento cognitivo 
para o aperfeiçoamento das habilidades cognitivas de pensamento, com 
diálogos logicamente disciplinados a partir da reflexão das novelas 
filosóficas, leu-se o texto e posteriormente houve diálogos com as crianças 
colocadas em um círculo. Os resultado/conclusões da pesquisa se deram 
de maneira satisfatória, tanto a bibliográfica como a prática na oficina ou 
comunidade de investigação, no encontro com crianças em uma Escola. 
Analisa-se o desafio educacional que as propostas de Matthew Lipman 

Atendimento individual com crianças em processo de alfabetização:  
Experiência com a leitura e escrita no programa PIBID

Letícia Bezerra França
leticiafranca_pedagogia@outlook.com

Apolônia Elieth da Costa Rêgo 
eliethcosta1@hotmail.com

Francicleide Cesário de Oliveira Fontes
fran.cesario@hotmail.com

A alfabetização é um processo que se refere a aprendizagem de habilidades 
de leitura, escrita e as práticas de linguagem que os sujeitos se apropriam 
para expressar e se comunicar em diversos contextos sociais. Nesse sentido, o 
processo de alfabetização bem como a prática de professores alfabetizadores 
variam de acordo com a concepção que os sujeitos se apropriam, devendo 
atender primordialmente as dificuldades e necessidades dos educandos, ao 
contrário os objetivos de alfabetizar não são atingidos. Sendo assim, buscou-se 
nesse trabalho socializar sobre entraves e possibilidades de aprendizagem da 
leitura e escrita, com crianças do 4º ano do Ensino Fundamental, na Escola 
Estadual Patronato Alfredo Fernandes em Pau dos Ferros/RN. A metodologia 
está assentada na abordagem qualitativa com pesquisa teórico-bibliográfica 
e de campo, cujos dados foram analisados a partir da construção da escrita 
de duas crianças atendidas individualmente pela bolsista do Programa 
Institucional de Bolsas para iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia 
do Campus Avançado Professora Maria Eliza de Albuquerque Maia (CAMEAM/
UERN). Os resultados, apontam as possibilidades de avanços significativos da 
aprendizagem na alfabetização por meio dos atendimentos individuais com 
atividades desafiadoras e planejadas pela bolsista e professora, tendo em 
vista o desenvolvimento da tríade oralidade, leitura e escrita em sala de aula.
Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 
APRENDIZAGEM,PIBID.
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e Walte Kohan implicam, pretende-se socializar as experiências, sendo 
uma nova e importante forma de pensar na educação. A viabilização e a 
reorganização dos saberes são desenvolvidos com todos, acontecendo uma 
cooperação mútua durante a colocação em prática da proposta Educacional 
que envolve leitura, escrita e diálogo. Evidencia assim, que a educação tem 
que se preocupar com o desenvolvimento do pensar de ordem superior, 
ensinando e formando cidadãos capazes de lidar com diferentes problemas 
da sociedade.

Palavras-chave: PENSAMENTO; INVESTIGAÇÃO; COOPERAÇÃO; LEITURA; 
DIÁLOGO
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aula, em um encontro no período das 13h às 17h. Diante dos resultados 
positivos, percebe-se que a professora demostrou grande motivação de 
ensinar através da ludicidade, autonomia e criatividade, seguindo fielmente 
os pressupostos da pedagogia nova e da pedagogia para o pensar, pois 
além de colocar a criança no centro da atenção, afirma que elas trazem 
conhecimentos, culturas e desejos antes de entrar no ambiente escolar. 
Assim, torna-se evidente o quão importante é para a criança aprender 
através das brincadeiras, pois além de aprender de forma divertida, ela 
internaliza conceitos importantes para colocar em prática na vida adulta, 
como por exemplo, valores morais, dentre outros. Portanto, deve-se antes 
de tudo, aprimorar as metodologias aplicadas na sala de aula, colocando 
em evidência a importância das brincadeiras, como também, priorizar esse 
brincar espontâneo, disponibilizando tempo e variedade de materiais para 
que a criança possa exercitar sua imaginação e criatividade, permitindo 
que elas ampliem as possibilidades de criar e vivenciar experiências ricas 
e significativas.

Palavras-chave: PRÁTICA PEDAGÓGICA; EDUCAÇÃO INFANTIL; 
IMPORTÂNCIA DO BRINCAR.

Importância do brincar na prática pedagógica: Análise do perfil 
do professor a partir da filosofia da educação

Izamara Maeli Sousa
izamara.sousa@hotmail.com

Geane Kele Pereira Lima
geanekele@gmail.com

Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo
jacicleidemelo@hotmail.com

O estudo sobre a prática pedagógica do professor e a importância do brincar 
na sala de aula reveste-se de fundamental importância, não só para os 
estudantes em processo de formação na área da educação, mas também 
para os próprios professores que já estão em atuação, por tratar-se de 
uma ferramenta essencial que torna possível a quebra da barreira entre 
uma pedagogia conservadora, que faz da escola um aparelho ideológico de 
Estado, segundo Althusser (1918-1990) e a pedagogia para o pensar, prática 
que possibilita a criança alcançar alegria na escola, de acordo com Snyders 
(1982). Diante de tal relevância, a proposta da disciplina Estudos Histórico-
Filosóficos da Educação do curso de Licenciatura em Pedagogia do CERES 
Caicó, foi analisar o perfil de um professor de Educação Infantil ou Ensino 
Fundamental do 1º ao 5º ano e, posteriormente, desenvolver uma entrevista 
semiestruturada para coleta de dados, a fim de que possibilite os graduandos 
entrar em contato com o contexto que futuramente irão trabalhar analisar 
o perfil e os procedimentos de ensino do professor observado. As análises 
apoiam-se em uma pesquisa de campo que utilizou-se como procedimento 
metodológico a observação de uma sala de aula em uma Escola Municipal de 
Educação Infantil localizada no município de Jardim de Piranhas/ RN, na qual 
atende crianças de 5 anos, sendo composta por 15 alunos e, por conseguinte, 
realizar uma entrevista com a professora que leciona na referida sala de 
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qual todos participam, e atividades diferenciadas de acordo com as idades. 
Dentro das atividades coletivas, existem momentos de jogos e brincadeiras 
com letras e palavras, na qual os maiores auxiliam os menores a identificar 
os elementos gráficos propostos e os seus respectivos fonemas. Tal dinâmica 
permite que o processo seja mediado não só pela professora ou estagiários, 
mas pelos próprios alunos. Esse relato aponta para as possibilidades de 
cooperação entre os alunos, onde um auxilia o outro no seu processo de 
aprendizagem durante as brincadeiras propostas pelos docentes em sala 
de aula. Além disso, ao buscar sistematizar o ensino da língua escrita 
para os alunos que passarão para o ensino fundamental no próximo ano 
letivo, acaba viabilizando os primeiros contatos dos alunos mais novos 
com as letras e as palavras dentro do seu processo de escolarização, o que 
repercute em uma aproximação da criança com a língua escrita de forma 
sistematizada e natural, respeitando o seu desenvolvimento e explorando 
as suas possibilidades. Assim, a brincadeira com os elementos da língua 
escrita no contexto da educação infantil se torna fulcral no processo de 
alfabetização das crianças.  

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL; BRINCADEIRA; LÍNGUA ESCRITA

A brincadeira e a língua escrita:  
Experiência na educação infantil

Andrialex William Da Silva
andrialex@outlook.com

Lorena Tamillys Silva Cardoso
lorenatamillys@hotmail.com

Larissa Ericka de Araújo Ribeiro
larissaerika1@hotmail.com

Gessica Fabiely Fonseca
gessicafabiely@hotmail.com

A Educação Infantil compreende um importante espaço formativo para a 
criança, tendo em vista que é o primeiro contato com a escola e o ensino 
sistematizado. Além disso, ela é a base do processo de escolarização e 
necessita está articulada com as diferentes realidades dos processos 
de desenvolvimento da criança (BRASIL, 2010), a fim de promover 
aprendizagens significativas. Criar na sala da educação infantil um ambiente 
alfabetizador que permite seu contato sistematizado com as letras e as 
palavras, viabiliza a possibilidade do processo de alfabetização ainda nessa 
etapa da vida (BRASIL, 1998). Sendo assim, podemos destacar que o brincar 
e o alfabetizar são elementos que podem dialogar e possibilitar resultados 
significativos na escolarização do aluno, além de viabilizar as interações 
entre a linguagem escrita com a linguagem oral, corporal e etc. (NEVES; 
et al, 2015; MORAIS; et al, 2016). O objetivo do trabalho é refletir e analisar 
as brincadeiras propostas na turma da educação infantil que envolvem os 
elementos da língua escrita. Este relato partiu de uma experiência com 
uma sala de educação infantil multisseriada, com um total de quinze alunos 
entre dois e cinco anos de idade, localizada em uma escola da zona leste 
do município de Natal-RN. A turma desenvolve atividades coletivas, na 
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“andaimagem” de Graves e Graves (1995). Nesse contexto, contamos e 
recontamos a história “Os três porquinhos” (MARQUES, 2011), por meio 
da contação, releitura oral/vivencial e exibição do vídeo sobre o conto. 
Nos desdobramentos didáticos, exploramos várias habilidades cognitivas, 
linguísticas, motoras e sociais ao propor atividades individuais e coletivas 
por meio de brincadeiras, pinturas e colagens. Os resultados apontaram 
que crianças pequenas são capazes de se manterem atentas no momento da 
contação da história participando ativamente da compreensão da história 
e identificando por meio da oralidade e dos gestos os personagens e as 
situações envolvidas na narrativa. A experiência de apreciação do conto 
pelas crianças foi muito significativa, já que elas pegaram e folhearam o 
livro buscando identificar personagens, espaços e situações da história 
compartilhando com as outras crianças e as professoras. Concluímos que 
oportunizar as crianças pequenas a participação nas sessões de leitura foi 
uma experiência enriquecedora para o crescimento dos pequenos. Visto que, 
tais vivências permitem-lhes aumentar o repertório de palavras, ampliar 
o conhecimento de mundo e de si mesmos, desenvolver a imaginação, 
estimular a ludicidade e o prazer de ouvir histórias, além de partilhar 
as experiências em grupo. Assim, possibilitando que elas se constituam 
sujeitos leitores dos livros e autores de sua própria história.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL; FORMAÇÃO DOCENTE; LITERATURA 
INFANTIL; FORMAÇÃO LEITORA.

Pequenos brincantes, leitores principiantes:  
Relatos de leituras na educação infantil

Mara Cleide Pereira de Oliveira Querino 
mara_oliveira_007@yahoo.com.br

Dalvanir Duarte de Abreu
paiemae.filho@gmail.com

Eliane da Câmara Mangabeira
eliane_camara2014@hotmail.com

Soraneide Soares Dantas
 soraneide2017@gmail.com

As crianças em nossa sociedade estão rodeadas pelos mais diversos tipos 
de textos: orais, visuais, audiovisuais e escritos desde a mais terna idade. 
Mas, oportunizar e incentivar vivências em sessões de leitura, como as 
rodas de contação de histórias, possibilitará que aprendam e desenvolvam 
diversos tipos de conhecimentos: linguísticos, literários, sociais e cognitivos. 
O objetivo deste trabalho foi proporcionar as crianças o despertar 
desse prazer de ler e de gostar de livros com fonte de entretenimento e 
descobertas de novos conhecimentos. Como também, familiarizá-las com 
a Literatura Infantil estimulando suas suposições e entendimentos por 
meio de ilustrações, personagens, enredos e situações contidas na história. 
Assim, permitindo-as identificar-se com as narrativas podendo estabelecer 
relações com suas vidas. Nessa cativante tarefa tornaram-se imprescindíveis 
as contribuições de Amarilha (2012) e Brasil (2010). As sessões de leitura 
e seus desdobramentos didáticos ocorreram no CMEI Professora Libânia 
Medeiros, localizado em Natal/RN, com doze crianças do Nível I da Educação 
Infantil, como parte das atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado 
de Formação de Professores I, do Curso de Licenciatura em Pedagogia 
da UFRN, no período letivo de 2017.1 e como metodologia utilizou-se a 
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com a ludicidade por ser um fator forte e facilitador, na compreensão dos 
alunos. Foi no uso dos jogos pedagógicos, com maior ênfase nos jogos da 
caixa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que 
conseguimos despertar o interesse e participação, procurando relacioná-
los à vida escolar, e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, dos 
alunos-pacientes, em atendimento hospitalar. Os desafios são muitos, 
mas como resultados percebemos que brincando também se aprende, que 
o lúdico auxilia nos processos de aprendizagem, além de ser, estratégia 
pedagógica prazerosa e significativa para a aprendizagem dos atendidos, 
no ambiente hospitalar.  Temos muito a avançar, mas dentro de nossas 
possibilidades estamos concretizando o direito aos estudos de crianças 
e adolescentes em situação de adoecimento e hospitalização de maneira 
lúdica e prazerosa. 

Palavras-chave: JOGOS; CLASSE HOSPITALAR; ALFABETIZAÇÃO.

A importância do lúdico no desenvolvimento  
da leitura no atendimento dos alunos:  

Na classe hospitalar do hospital giselda trigueiro
Thaíse de Santana Lopes

e_sia_ht@yahoo.com.br

Roberta Nunes Ribeiro
robertanunes2003@yahoo.com.br

Fernanda Lúcia N. Freire
fernandalnfreire@hotmail.com

O presente trabalho relata a experiência desenvolvida, no processo de 
alfabetização dos alunos-pacientes internados, no Setor de Pediatria, 
do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), referência em todo o Rio Grande 
do Norte, em casos graves e/ou complexos no tratamento de doenças 
infecto contagiosas. O objetivo central do nosso trabalho é refletir 
acerca da importância da ludicidade, no desenvolvimento da leitura, 
mais especificamente no uso de jogos como elementos que contribuem 
na prática pedagógica de maneira lúdica, significativa e transdisciplinar, 
tomando como base os trabalhos de D’Ambrósio (2006), Fonseca (1999), 
Noronha (2017), Piaget (1976). Desde que o hospital implementou a 
classe hospitalar, em janeiro de 2014, em contrato com a Secretaria de 
Educação do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC), a classe hospitalar 
vem buscando metodologias para auxiliar no atendimento dos alunos-
pacientes. Funcionando no turno matutino, os alunos são atendidos, em 
intervalos diferenciados, por nível de ensino. Certamente, é um desafio, 
falar de alfabetização em um ambiente que não é a sala de aula regular. 
Alguns receios se apresentam nesse momento como, dar aula em um espaço 
escolar não regular, conquistar a criança ou adolescente em tratamento 
de saúde para realizar atividades. Diante desses fatos, buscamos trabalhar 
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dos alunos o interesse em aprender a leitura e a escrita do jogo no portfólio 
dos alunos. No segundo momento, as crianças foram registrar o jogo no 
portfólio as mesmas ficaram motivadas para trocar ideias e interagir, 
esclarecer dúvidas em relação à composição da palavra, a se concentrar 
frente a sua produção. Verificou-se que o jogo tem relação direta com o 
desenvolvimento da aprendizagem, pois estimulou a dimensão educativa, 
motora e psicomotora e essas dimensões muito favorecem o prazer de 
aprender a ler e escrever beneficiando a compreensão leitora processo 
de ensino, no qual há uma integração social, cultural e cognitiva no 
contexto escolar possibilitando efetivas aprendizagens. 

Palavras-chaves: JOGO. APRENDIZAGENS. LEITURA. ESCRITA.

 

A contribuição do jogo da leitura para a compreensão 
leitora e o movimento corporal

Abdísia de Albuquerque Silva 
 abdisiaas27@gmail.com

 O presente relato de experiência apresenta o processo de aprendizagem 
originada pela aplicação do jogo Amarelinha da Leitura como uma 
estratégia didática do Projeto Leitura e Neurociência da UFRN e a 
relação do brincar com o jogo da linguagem os quais contribuem para 
o desenvolvimento do processo da leitura e da escrita. Este estudo foi 
realizado na turma do 2º ano do Ensino Fundamental composta de 
27 alunos numa Escola Municipal localizada na zona sul da cidade de 
Natal/RN. Nessa perspectiva, o jogo aprimorou as noções de tempo, 
espaço e leitura dentro de uma proposta pedagógica inovadora. Mesmo a 
Amarelinha sendo uma brincadeira tradicional que faz parte do universo 
de adultos e crianças, muito embora nos dias atuais encontramos crianças 
que não sabem brincar desse jogo, sem a mediação do adulto, que a 
resgate e apresente conforme as regras determinadas. Essa atividade 
se dividiu em dois momentos: o primeiro foi o brincar, entendendo que 
pular amarelinha não é fácil para as crianças que precisam coordenar 
muitas ações: jogar a pedra, pular com determinados movimentos e 
posicionamentos dos pés, ir e voltar, lembrar de que precisa pegar a 
pedra, não pisar na linha, seguindo as regras conforme as orientações 
apresentadas no Portfólio do referido projeto. Percebemos que o jogo 
proporcionou a mobilização das emoções e sentimento de euforia tensão, 
em superar os desafios que o próprio jogo propõe na estruturação dos 
movimentos corporais, no controle do equilíbrio corporal, nos testes de 
força para arremessar a pedra dentro da casa sorteada, na localização 
espacial, entre outras habilidades essas emoções acenderam no cérebro 
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diferentes lugares nos quais os observem, sabendo relacioná-los com 
sua escrita, buscando também fazer diferenciações entre quantidades e 
tamanhos, além de contar oralmente, usando diferentes recursos para 
engajamento. As experiências vivenciadas durante o período desse estágio 
vêm unicamente somar para que o graduando aprenda com a prática, 
contribuindo para sua formação, enquanto futuro profissional. Ademais, por 
meio da valorização de situações didáticas que estimularam e provocaram 
a necessidade de interação entre o aluno e nós, enquanto regente. Por 
meio de diálogos constantes, troca de ideias e socialização de descobertas, 
nos proporcionaram a visão do desenvolvimento das crianças acerca dos 
objetivos traçados inicialmente, com vistas a proporcionar uma experiência 
significativa na aprendizagem dessas crianças acerca dos números, sua 
escrita e demais usos em seu cotidiano.

Palavras-chave: APRENDIZAGEM, NÚMEROS, EDUCAÇÃO INFANTIL, 
INTERAÇÃO, ESTÁGIO.

Um olhar voltado para os números na educação infantil: Uma 
experiência significativa no nível V

Wiara Beatriz Alves Pereira
meninaed@hotmail.com

Elen Karla Sousa da Silva

Na Educação Infantil (EI), o conhecimento dos números, através de 
experiências significativas, torna-se primordial para a contribuição do 
desenvolvimento integral da criança, proporcionando que ela tenha 
capacidade de ampliar o pensamento lógico-matemático nas experiências 
às quais está exposta no cotidiano. O presente trabalho apresenta um relato 
de experiência denominado: Um olhar voltado para os números na educação 
infantil: uma experiência significativa no nível v. Essa experiência aconteceu 
durante o V período do curso de Pedagogia, no primeiro semestre de 2017, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus Caicó-RN, 
experienciando o componente curricular “Estágio II”. Ademais, o trabalho 
foi desenvolvido em uma sala de aula de nível V, numa escola pública 
localizada no município de Caicó-RN, onde, através de observações prévias, 
notamos que as crianças ainda não tinham conhecimento significativo 
acerca dos números, sua escrita, oralidade, não faziam comparação de 
números com quantidades, não sabendo usar a lógica, pois os números ainda 
eram pouco trabalhados pela regente da sala. Os alicerces de embasamento 
teórico deste trabalho estão nas conjecturas contidas em Pimenta (2004), 
Bhering; Fullgraf (2011), Freire (2005), Vygotsky (1994), assim como em 
livros, artigos e sites. Dessa forma, o trabalho teve por objetivo proporcionar 
às crianças experiências diferenciadas, trabalhando, através da interação 
entre o aluno e o professor, a valorização do diálogo e da mediação, 
procuramos proporcionar uma aprendizagem significativa acerca dos 
números, fazendo com que as crianças reconhecessem os numerais em 
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aprendizado ao longo do ano, como: as aulas do dia-dia, as músicas, às 
dramatizações teatrais, as aulas de campo ao museu Câmara Cascudo e ao 
museu Itinerário da Cultura Egípcia, as apresentações dos dias das mães, a 
semana literária, apresentações juninas, semana da criança, dentre outros 
eventos. No campo do letramento, podemos observar na construção do 
livro, um gradual e significativo desenvolvimento do desenho realista, como 
também da escrita espontânea da criança, pois todas passaram da hipótese 
de escrita pré-silábica, para a silábica alfabética. As crianças obtiveram êxito 
na sua alfabetização, pois a escrita do livro pode oportunizar a primeira 
experiência de serem autoras de uma obra. Desta maneira, a alfabetização 
pôde ser contextualizada e materializada num livro, que trata do recorte 
da história da infância na vida escolar, permitindo às crianças terminarem 
um ciclo de sua vida com maturidade, para iniciarem um novo ciclo na 
vida e na fase escolar. 

Palavras-Chave: ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONSTRUÇÃO 
DO LIVRO, PROJETOS PEDAGÓGICOS

Construindo um livro no processo de alfabetização da 
educação infantil, a partir do projeto: cultivando valores 

humanos e culturais na infância

Felinto Segundo Gadelha
segundozoo@yahoo.com.br

Este trabalho objetiva relatar uma experiência da prática pedagógica, 
referente ao último ano do ciclo de uma turma de educação infantil, do 
ano de 2016. De tal forma, mediante ao surgimento da seguinte questão de 
“Como as relações humanas podem ajudar as crianças ao desenvolvimento 
de atitudes democráticas e ao exercício de sua cidadania” tomamos 
como aporte a pedagogia de projetos de Barbosa & Horn (2008), assim 
empreendermos no grupo de aprendizados compartilhados, nos quais, 
crianças e professor interagem aprendizados e pesquisas relevantes sobre 
subtemáticas tais como: (valores humanos - a amizade, o respeito mútuo, 
a dignidade humana) e (valores culturais – cultura nordestina, culturas 
milenares, e as lendas folclóricas).

A metodologia utilizada foi a etnografia da prática escolar e a pedagogia 
de projetos, mediante uma turma de educação infantil, na faixa etária 
de 5-6 anos, composta por 25 crianças e 1 professor em sala de aula, 
do Centro Infantil Maria Dilma de Lacerda, localizada na Rua Bertulina 
Antunes, SN, bairro Vale do Sol, Parnamirim-RN. Assim nos foi permitido, 
o conhecimento prévio dos saberes das crianças e seus interesses nos 
diversos aprendizados.

De tal maneira, inferimos que o grupo de crianças e o professor tiveram 
como suporte, para a construção do livro, as diversas experiências de 
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e da turma na qual se desenvolveria o estágio, realizando também um 
momento de coparticipação com a professora; e por último, a etapa da 
regência, durante a qual desenvolvemos duas semanas de intervenção como 
docentes, colocando em andamento o projeto o qual contemplava atividades 
relacionadas à rima e à leitura de histórias, dentre outras possibilidades 
de experiências. Ao final, consideramos que alcançamos os propósitos 
almejados, tendo em vista que as atividades planejadas, com raras exceções, 
foram realizadas satisfatoriamente, sobretudo frente aos registros do 
envolvimento das crianças nos momentos de exploração dos textos. Neles, 
associando aprendizado e prazer, as crianças conseguiam identificar 
palavras que rimavam a partir da percepção dos seus aspectos sonoros, 
assim como degustando e conhecendo as histórias que partilhamos no 
referido período. Enfim, a experiência foi bastante satisfatória, permitindo-
nos vivenciar, ainda que de forma abreviada, os desafios do fazer docente 
no cotidiano da sala de aula, e sobretudo levando-nos a reconhecer o valor 
da linguagem poética e da cultura popular como elementos importantes a 
serem contemplados na dinâmica prática pedagógica da Educação Infantil.

Palavras-chave: LEITURA; RIMA; ESTÁGIO CURRICULAR; EDUCAÇÃO 
INFANTIL.

Leitura e rima no mundo das crianças:  
Uma experiência no estágio na educação infantil

Maiara Patrícia da Silva
patricia_maiara@yahoo.com

Renata dos Santos Queiroz

Nazineide Brito
nazibr@uol.com.br

O presente trabalho focaliza uma experiência como docente, vivenciada 
a partir do Estágio II - Educação Infantil, realizado na Escola Municipal 
Coronel Paulino Barcelos na cidade de Caicó/RN, numa turma de Nível 
V, apresentado ao Curso de Pedagogia/UFRN-Campus Caicó /RN. O 
mesmo foi desenvolvido a partir do tema “Leitura e Rima no mundo 
das crianças”, escolhido por considerarmos a importância da leitura 
na vida das crianças, pela necessidade de se fortalecer a cultura local e 
ainda para se estimular o gosto pela leitura. Como embasamento teórico 
buscamos apoio em Cardoso (2012) que destaca a importância da interação 
das crianças com os gêneros orais e escritos na sala de aula; em Faria e 
Salles (2012) que discute a importância da linguagem na compreensão e 
elaboração da experiência, da organização de ideias e da consciência de si 
mesmo; além dos princípios norteadores da Educação Infantil presentes 
nas DCNEI (2010) e nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
(2009). A experiência foi vivenciada a partir de três etapas: numa primeira, 
realizamos estudos relacionados à compreensão do estágio, sua relação 
com a pesquisa e aspectos da docência na Educação Infantil, além de 
estudos dos documentos e publicações oficiais orientadores da prática 
pedagógica nas instituições de EI; numa segunda etapa, realizamos a 
observação junto à instituição, elaborando a caracterização da escola 
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com práticas pedagógicas de construção de uma cultura literária na 
Educação Infantil. A proposta metodológica foi organizada em estudos 
presenciais, com fundamentação teórica, atividades vivenciais e momentos 
de socialização de experiências. Nos encontros de formação, o primeiro 
momento era destinado à apreciação literária, oportunizando aos cursistas, 
o deleite do prazer de ouvir, sentir, viver, reviver histórias, a partir de um 
texto literário. Como também, eram compartilhadas as atividades vivenciais 
propostas no encontro anterior, que foram realizadas pelas professoras, 
com as crianças nas instituições de Educação Infantil, a partir de registros 
escritos, produções literárias e registros fotográficos. Evidenciou-se através 
dos relatos de experiências, ser possível formar uma cultura literária na 
Educação Infantil, a partir de uma proposta onde o professor goste de ler, 
seja um apreciador dos textos literários, pois assim, conseguirá instigar 
o prazer pela leitura, desde a mais tenra idade. É necessário também a 
descoberta pela criança da ludicidade presente no texto literário, o que 
a aproxima prazerosamente da leitura, brincando, criando, vivendo as 
cenas, utilizando-se de diversas linguagens para descobrir o mundo que 
se insere no texto literário. Para isso é fundamental o investimento na 
formação do professor.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL; LEITURA; MEDIAÇÃO

 

A apreciação literária na educação infantil a partir da 
formação do professor-leitor

Conceição Aparecida Oliveira Lopes
aparecidaolopes@yahoo.com.br

Karla Isabella Brito de Souza Azevedo
karlaazevedorn@gmail.com

Joselidia de Oliveira Marinho
joselidiaomarinho@hotmail.com

O presente trabalho retrata resultados de um curso de formação de 
professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Natal 
– RN, que objetivou contribuir para a construção de uma cultura literária, 
com práticas leitoras nos contextos escolares. Um texto literário é uma rica 
fonte de possibilidades de aprendizagens, de forma convidativa e prazerosa. 
O contato da criança com bons textos oportuniza o despertar da apreciação 
literária, aquisição de intimidade com a leitura e estabelecimento de um 
diálogo com o que ouve ou com o que lê. Para uma relação prazerosa 
com o livro, é imprescindível uma mediação adequada realizada por 
professores leitores. A literatura deve ser inserida no currículo e ser 
atividade permanente na rotina escolar. A inserção de uma cultura literária 
na educação infantil oportuniza experiências comunicativas através de 
diferentes linguagens, instiga situações imaginárias, de encantamento, 
descobertas, contribuindo na formação dos leitores crianças e adultos. Os 
saberes teóricos constituídos nos estudos de Parreiras (2012), Abramovich 
(2008), Kaercher (2008), Fonseca (2012), Vygotsky (2000) entre outros, 
fundamentaram e subsidiaram às discussões, com vistas a ampliação de 
conhecimentos, reflexões e redimensionamento das práticas pedagógicas. 
O curso com carga horária de 50h/a, objetivou fomentar reflexões acerca 
dos elementos que corroboram para a formação dos sujeitos leitores, 



269268

SIMPÓSIO 5 - LER É COMPREENDER O MUNDO:  
DISCUTINDO PROPOSTAS DE LEITURA

SIMPÓSIOS

esperança de que as inovações nas salas de aula serão responsáveis pela 
formação de leitores e que eles saibam interagir com o texto de maneira 
rica. Enfim, esta é uma das chaves para a aquisição da competência 
leitora. E não apenas a leitura básica.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO LEITORA, PRÁTICA 
PEDAGÓGICA, COMPETÊNCIA LEITORA.

Da descoberta ao conhecimento:  
Ensinando e aprendendo desafios  
e êxitos no meu fazer pedagógico

Oscarina Dantas de Moura 
oscarina20092009@hotmail.com

Este trabalho se apresenta como relato de experiências vivenciadas no 
curso de Pós-Graduação e em vivências cotidianas de sala de aula. De 
forma clara e sucinta descreve alguns dos motivos para a busca por essa 
formação: o aperfeiçoamento e a ampliação do fazer pedagógico, que 
respaldaria o ensino aprendizagem dos alunos. Partindo da necessidade 
formativa de professora, buscando uma proposta de alfabetização para 
os alunos, que necessitavam do aprimoramento da leitura e da escrita, 
buscou-se respaldo em autores como Dehaene (2012), Naschold (2015) e 
Marchezi (2015). O seu objetivo é ampliar novos horizontes através de 
aquisição de novos conhecimentos, sendo uma proposta nova para somar 
com a experiência docente e melhoria da alfabetização dos alunos, que 
necessitam do aprimoramento da leitura e da escrita. As insatisfações 
muitas vezes com o desempenho do alunado é algo que sempre irá 
existir no profissional de educação, por vários motivos, seja familiar 
ou algo mais. Assim, mesmo diante de inovações em sala de aula, o 
quadro preocupante da dificuldade de leitura e escrita se efetivava cada 
vez mais, e ao observar isso, as atividades a serem aqui apresentadas 
focaram-se nos atores principais desse processo educativo que são os 
alunos, partindo do conhecimento de noções básicas do cérebro para 
entender o sistema com que ele está atuando, ou seja, a forma exata de 
alfabetizá-los. Analisando esse processo de formação, percebe-se que 
ele é ousado e propõe a implantação do método de alfabetização por 
meio da leitura e escrita. Assim, o olhar sobre esse projeto baseia-se na 
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professoras acerca da Educação Infantil. Nesse sentido, nas considerações 
finais, inferimos que a formação e atuação do professor de Educação Infantil, 
necessita de um trabalho intencional comprometido com a aprendizagem 
e o desenvolvimento integral da criança através de um ambiente interativo 
com atividades contextualizadas que suscitem o pensar, a imaginação, a 
criatividade e a curiosidade das crianças.

Palavras-chave: PRÁTICA DOCENTE, EDUCAÇÃO INFANTIL,  FILOSOFIA 
DA EDUCAÇÃO.

A prática docente do professor da educação  
infantil que atende crianças de 5 anos

Larissa Micaela da Costa Medeiros
larissamicaela2010@hotmail.com

Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo
 jacileidemelo@hotmail.com

Este trabalho apresenta resultados referentes a um estudo investigativo 
qualitativo da prática docente do professor da educação infantil numa 
escola pública no município de Acari/RN. O objetivo é analisar a prática 
docente das professoras e suas concepções acerca da educação infantil e o 
processo de alfabetização. Nesse sentido, discutimos a importância de uma 
prática docente que aposta na capacidade das crianças realizarem atividades 
diversificadas e significativas que contribua para o desenvolvimento da 
aprendizagem das mesmas. As análises são realizadas com base em estudos 
teórico-filosófico da disciplina Estudos Histórico-Filosóficos da Educação 
que abordou importantes teóricos que fundamentam a prática pedagógica 
como fazer fundante e estruturante do processo de ensino e aprendizagem 
com crianças a partir das obras de Rousseau (2004); Pestalozzi (1996); 
Froebel (2007); Montessori (2007) entre outros que iniciam estudos teórico-
filosóficos sobre a educação da criança. Além disso, apoiamos as análises 
em uma pesquisa de campo que teve como procedimento metodológico 
a observação em duas salas de aulas da Educação Infantil que atendem 
crianças de 5 anos, e entrevistas semiestruturadas com as duas professoras 
que lecionam nas referidas salas de aulas. A análise dos dados aponta 
que as concepções de educação infantil aliadas à compreensão sobre 
criança declaradas pelas professoras pesquisadas se associam à sua prática 
pedagógica, evidenciando-se, por conseguinte, várias limitações de ordem 
pedagógica, e a evidência de demandas de um maior aprofundamento das 
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pudéssemos analisar esse processo gradual de aquisição, possibilitando 
uma prática contínua. Para os níveis iniciais do desenvolvimento da língua 
escrita, propostos por Ferreiro e Teberosky (1986), desenvolvemos atividades 
onde o sujeito pudesse ver, ouvir e tocar os instrumentos utilizados como 
canalizadores do processo. Usamos alfabeto móvel, bingo de letras, crachás, 
ferramentas tecnológicas, etc. Logo, utilizamos métodos simplificados que 
eram evoluídos gradualmente, partindo do concreto ao semiconcreto, até 
chegar ao abstrato, objetivando elevar a aquisição da língua escrita, como 
também sua produção e interpretação, não desvinculando a alfabetização do 
letramento, considerando que o primeiro não precede o segundo, ocorrendo 
simultaneamente (SOARES, 2004). Assim, oportunizamos aos sujeitos 
assistidos, compreender as funções sociais da escrita e da linguagem, 
funções que potencializam o processo de interação, ampliação da memória, 
interpretação e comunicação. Funções que geralmente estão ausentes nos 
programas de alfabetização oferecidos a comunidade (FERREIRO, 2011). 
Portanto, obtivemos até o presente momento, resultados satisfatórios que 
nos instiga a prosseguir nesse processo. Os sujeitos assistidos conseguiram 
alcançar gradativamente os estágios necessários para o processo inicial 
de alfabetização, reconhecendo signos e assimilando códigos simples. 
Essas práticas estão ativas e semanalmente é feito o acompanhamento 
das crianças envolvidas, buscando-se promover a evolução contínua do 
processo até a obtenção da aquisição autônoma da leitura e da escrita, 
assim como sua compreensão, assimilação e interpretação.

Palavras-chave: MEDIAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, ATIVIDADES ADEQUADAS

Mediação docente: Elemento determinante  
na aquisição do código escrito

Willyan Ramon de Souza Pacheco 
pachecowillyan8@gmail.com

João Paulo da Silva Barbosa
joaopaulo08barbosa@hotmail.com

Manoella da Silva Brito
manoella_93@hotmail.com

Maria Gerlaine Belchior Amaral
gerlaine.ufcg@yahoo.com.br

Este relato de experiência é resultado parcial de atividades desenvolvidas 
com sujeitos em processo de alfabetização as quais tem por objetivo mediar 
situações de aprendizagem que potencializem a aquisição do código escrito. 
Para tal, iniciamos o processo por meio de um diagnóstico com o teste 
psicogenético de quatro palavras e uma frase, método idealizado por Ferreiro 
e Teberosky (1986). Essa atividade norteia o docente a mediar o processo 
de alfabetização e letramento com competência e propriedade, permite 
conhecer o nível psicogenético para que sejam desenvolvidas atividades que 
potencializem o processo de ensino-aprendizagem. Esse trabalho registra 
uma atividade de ensino na disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino 
de Língua Portuguesa ministrada pela Profª Gerlaine Belchior. Buscou-se 
aporte teórico em Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Magda Soares e Vygotsky. 
Compreendemos que o processo inicial de alfabetização deve, a priori, 
reconhecer e valorizar o conhecimento prévio do aluno, o que Vygotsky 
(2007) denominou de nível real. Assim, nos encontros com os sujeitos, 
buscamos desenvolver atividades concretas e lúdicas que estimulassem o 
processo de aprendizagem. Cotidianamente, priorizamos elementos com 
significados nos contextos socioculturais dos sujeitos, permitindo, que 
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coletamos os dados através de entrevista estruturada sobre o sentimento 
emocional referente ao trabalho pedagógico das professoras na tentativa 
de compreender a satisfação dessas professoras que demonstravam como 
diz: Snyders (2015), alegria na construção do saber que faz parte da luta 
para transformar a escola e consequentemente a educação do país na 
superação dos baixos níveis de aprendizagem escolar. Nesse sentido, 
podemos afirmar que os conhecimentos neurocientíficos que auxiliam 
ao professor alfabetizador e mobilizam as funções mentais superiores 
para organizar as estratégias pedagógicas apropriadas para cada aluno 
e naturalmente melhorar os índices de ensino da leitura e da escrita, 
desenvolvendo competências fundamentais para aproveitamento e avanço 
na sua formação continuada e condição para o pleno exercício da cidadania 
numa sociedade.

Palavras-chave: DOCÊNCIA. NEUROCIÊNCIA. ENSINO/APRENDIZAGEM.

O prazer de ensinar e aprender
Lucia de Fátima Cunha
lucia-cunha@hotmail.com

Andreia Batista Simplício dos Santos
andreiasimplicio@yahoo.com.br

Simone Rodrigues de Lima Costa
simonerlcosta@hotmail.com

O nosso relato de experiência visa analisar a atividade docente das 
professoras que atuam no projeto de Neurociência da UFRN realizado numa 
escola pública da zona sul de Natal/RN nas turmas de Educação Infantil, 1° 
e 2° ano do Ensino Fundamental. Essas professoras têm formação em nível 
de especialização e atuam como docente a mais de 10 anos. Direcionamos 
o nosso estudo para analisar o professor por entender que o professor é a 
mola propulsora que desencadeia todo o processo de ensino/aprendizagem, 
neste caso, o processo de ensino/aprendizagem é mediado pela neurociência 
voltada para cognição humana e o conhecimento acerca do processamento 
da leitura e da escrita no cérebro dos alunos. Essa abordagem pedagógica 
respeita os caminhos pelos quais nossos neurônios resolvem os desafios 
apresentados.  Nessa direção, é que percebemos todo processo que mobiliza 
e ativa a aprendizagem do aluno esse mesmo processo ocorre também 
no cérebro das professoras, ou seja, não é só o aluno que é beneficiado, o 
sistema límbico das professoras também se mobiliza no desenvolvimento 
das funções mentais superiores. Portanto, entendemos que quando as 
professoras se utilizam das estratégias que provocam as sinapses causando 
motivação no cérebro dos alunos elas se autoprovocam como diz Freire 
(2011), quando ensinamos, aprendemos, também, principalmente ao 
estabelecer às interações neurais. Para realização deste estudo utilizamos 
o universo de seis professoras que atuam no ensino da alfabetização, 
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A formação de professores em sessão experimental  
de alfabetização sociolinguística na educação 

de jovens e adultos na UFRN
Soraneide Soares Dantas

neidesd@uol.com.br

A organização do trabalho docente destinado à formação inicial de 
professores em educação de jovens e adultos, no curso de licenciatura 
em Pedagogia, na UFRN, tem como referência a construção do processo 
de alfabetização, na perspectiva sociolinguística, por meio da consciência 
social, silábica e alfabética em Paulo Freire. Os estudos de Mendonça e 
Mendonça (2007), assim como de Cagliari (2009) fundamentam a base 
da dinâmica e dos momentos pedagógicos de elaboração de sessões 
experimentais de alfabetização sociolinguística por meio de projetos 
temáticos vivenciados nas escolas públicas da grande Natal-RN. Este estudo 
foi desenvolvido nas escolas públicas por meio de sessões experimentais de 
alfabetização de jovens, adultos e idosos, na perspectiva sociolinguística, 
representado por Gonçalves e Machado (2017); Menezes (2017); Medeiros 
(2017); Silva e Silva (2017); Souza (2017); Medeiros e Tarquínio (2017); 
Silva e Costa (2017); Góis Junior (2017); Valdônio e Costa (2017). Na análise 
e discussão da dinâmica e dos movimentos pedagógicos envolvidos na 
alfabetização na EJA foram utilizados os estudos de relatórios semestrais 
do estágio supervisionado de formação de professores, visando investigar 
a sequência didática na organização do trabalho docente destinado ao 
processo inicial de aquisição e desenvolvimento da linguagem, no contexto 
da alfabetização. A concepção da língua como veículo de comunicação e 
expressão foi considerado o elemento organizador das atividades destinadas 
ao processo de alfabetização de jovens, adultos e idosos. Considerando as 
especificidades de cada contexto escolar, podemos inferir que o processo de 

A formação da professora alfabetizadora  
no PIBID/pedagogia da UFRN

Soraneide Soares Dantas
neidesd@uol.com.br

Este trabalho faz parte do grupo de estudos do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência, vinculado ao Curso de licenciatura em 
Pedagogia, no Campus Central da UFRN. O processo de iniciação à docência 
no PIBID/ UFRN passa pela formação inicial da professora alfabetizadora, na 
perspectiva socioconstrutivista, tomando como referência a dimensão social 
da alfabetização como prática cultural. Os estudos de Coll, Marchesi e Palacios 
(2004) e Bassedas, Huguet e Solé (1999) orientam a organização do trabalho 
pedagógico destinado à educação infantil. Este estudo foi desenvolvido nos 
Centros Municipais de Educação Infantil da grande Natal-RN, tendo em vista 
investigar os parâmetros e os critérios utilizados na organização do trabalho 
docente destinado ao processo inicial de aquisição e desenvolvimento da 
linguagem, no contexto da alfabetização, durante o desenvolvimento do 
estágio docente supervisionado de Pedagogia, como parte integrante do 
processo formativo do PIBID/ UFRN. Os resultados obtidos indicam que o 
processo de organização e construção da prática pedagógica reflete o marco 
referencial de interpretação da prática educativa resultante da formação 
acadêmica da UFRN. Podemos inferir que os parâmetros e os critérios 
definidores no processo de formação da professora alfabetizadora apresenta 
articulação constante da elaboração teórica com a prática docente vivenciada 
em sala de aula, por meio do contexto sócio cultural do aluno; da proposta 
curricular do CMEI como fio condutor e do nível de desenvolvimento sócio 
afetivo, cognitivo e psicomotor do aluno. Portanto, a análise dos dados 
revela o efeito multiplicador do PIBID destinada à formação da professora 
alfabetizadora no contexto de educação infantil.
Palavras-chave: FORMAÇÃO DOCENTE; PIBID; ALFABETIZAÇÃO.
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Ensinar (con)textos: Relato de uma experiência com 
professores em formação

Luiz Eleildo Pereira Alves 
eleildoa@gmail.com

Ao longo da formação no curso de Licenciatura em Letras/Português, os 
alunos entram em contato com diversas teorias da linguagem sob várias 
perspectivas e têm de converter esse conhecimento adquirido em prática, 
no momento em que passam a atuar na área para a qual estão sendo 
preparados. Enquanto docente da área de formação de professores de 
língua materna, observo que grande parte dos alunos sente dificuldade 
em estabelecer relações entre teoria e prática, sobretudo no que tange à 
elaboração de atividades de estudo de texto e leitura. Subjacente a essa 
dificuldade está o modelo de ensino mecanicista vigente na maioria das 
instituições de ensino até bem pouco tempo. A perspectiva teórica que 
assumimos prevê uma abordagem mais dinâmica e menos engessada do 
metatexto didático (conforme discutimos em COSTA; MONTEIRO; ALVES, 
2016). Nossa atuação tem sido no sentido de reduzir o hiato entre teorias 
não representacionistas e o que é praticado em sala de aula quando esses 
alunos passam a atuar, efetivamente, no ensino de língua materna. Diante 
dessa problemática, emerge este relato de experiência enquanto professor 
da disciplina de Literatura Infanto-Juvenil no Curso de Letras da UECE, 
momento em que tentamos levar aos alunos as teorias que entendem a 
leitura como um processo complexo. Autores como Franco (2011) e Pellanda 
(2005), por exemplo, a fim de que pudessem compreender melhor como o 
texto, nesse caso o texto literário, pode ser explorado em aulas de leitura 
com vistas à construção dos sentidos. A experiência consistiu na orientação 
dos alunos da disciplina de Literatura infanto-juvenil a realizarem, em 
grupos, uma atividade de leitura a partir do poema Chapeuzinho Amarelo, 

formação do professor apresenta articulação constante com o movimento 
de elaboração teórica com a prática docente vivenciada em sala de aula, 
por meio do contexto sócio cultural do aluno; da proposta curricular da 
EJA I e do nível de desempenho sociolinguístico do jovem, adulto e idoso 
em processo de escolarização.

Palavras-chave: FORMAÇÃO DOCENTE; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 
ALFABETIZAÇÃO.
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de Chico Buarque. A atividade deveria ser voltada para alunos do ensino 
fundamental 2 e atender aos pressupostos teóricos discutidos na disciplina 
na condução da construção de sentido a partir da leitura do referido 
poema. Para ilustrar os bons resultados dessa experiência, apresentamos 
algumas das atividades resultantes desse processo. Acreditamos que a 
metodologia utilizada bem como os referenciais teórico aos quais nos 
filiamos proporcionaram aos alunos a capacidade de refletir sobre suas 
práticas docentes, aliando teoria e prática para viabilizar o processo de 
ensino-aprendizagem por meio de textos. Acreditamos também que a 
relação que estabelecemos entre Linguística e Literatura foi outro ponto 
relevante desse processo.

Palavras-chave: ATIVIDADE DE LÍNGUA MATERNA; LEITURA; 
ENSINO-APRENDIZAGEM.
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Trabalhando portfólio em sala de aula: Empolgação; 
concentração e alegria

Monalliza de Barros Guilherme Abreu Bezerra
monallizabgbezerra@hotmail.com

Francisco Rayron Ribeiro Barreto
rayron_ribeiro@hotmail.com

Luis Antônio Tavares de Lira 
 luistavaresceu@hotmail.com

O presente trabalho relata uma experiência de alfabetização realizada numa 
turma de 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal 
de ensino da cidade de Assú/RN. A turma era constituída de 32 (trinta e 
dois) alunos entre 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade, que apresentavam 
dificuldades na aprendizagem. O trabalho foi realizado desde estudos 
efetivados através de um curso de especialização desenvolvido pelo projeto 
Leitura + Neurociências da UFRN. O trabalho iniciou com a aplicação de 
uma bateria de testes que avaliou aspectos ligados à atenção dirigida, à 
memória visual, motora e verbal, referente aos aspectos grafofonológicos, 
morfossintáticos, semânticos e pragmáticos da leitura e da escrita, bem 
como a compreensão do sentido de histórias infantis lidas e contadas. 
Entre as obras que fundamentaram o trabalho o livro Aprendizado da 
leitura e da escrita: a ciência em interfaces (NASCHOLD et al, 2015) foi 
pela equipe da escola utilizado como referencial teórico. Diante desta 
realidade, tomamos como viés metodológico a aplicação dos materiais 
de alfabetização do Leitura + Neurociências, constituídos por jogos, 
portfólios, atividades de recorte, colagem, montagem e desmontagem 
dos diferentes materiais linguísticos. Ressalta-se que o aspecto lúdico 
e inovador do referido material provocou o engajamento dos alunos ao 
trabalho desenvolvido pelos professores, revelando que aprender a partir 

Bilhete: Um mecanismo linguístico sob a  
perspectiva da sequência didática

Cleberson Cordeiro de Moura
clebersonpsicopedagogo@gmail.com

Este é resultado da intervenção socioescolar realizada em uma escola pública 
da rede municipal de Extremoz/RN. Objetivamos analisar os contributos 
da inserção do gênero escrito bilhete nas aulas de língua portuguesa de 
uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental e seus avanços no processo 
de escrita e leitura. Destacamos também, a importância das sequências 
didáticas, nas aulas de língua portuguesa, visto que, elas representarem 
um agrupamento de atividades organizadas sistematicamente em torno 
de um gênero textual oral ou escrito e por isso, podem ser um mecanismo 
facilitador do professor na identificação de dificuldades de aprendizagem 
dos alunos durante o aprendizado da língua, como também nas práticas 
de intervenção. Como metodologia utilizamos, a pesquisa de campo, 
observação. Para tanto, foram realizadas atividade com base no modelo 
de Sequência Didática desenvolvida por Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004) 
com auxílio de Zilberman (2004), PCN´s (2001), Rameh; Araújo (2006) entre 
outros. Concluímos que a utilização de sequências didáticas contribui 
de forma enriquecedora durante o ensino/aprendizagem de língua 
portuguesa, uma vez que auxilia na organização lógica, planejamento 
de ações, apropriação de habilidades, construção de conhecimentos e 
formação de leitores autônomos. 

Palavras-chave: LÍNGUA PORTUGUESA, GÊNERO TEXTUAL, BILHETE, 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA.
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O resgate de memórias da comunidade local: a construção de 
um livro com uma turma multisseriada

Elizane de Oliveira Costa
elizanejc@hotmail.com

O trabalho apresentado vem sendo desenvolvido em uma escola pública 
da zona rural, em uma turma multisseriada de 4º e 5º ano, formada 
por 11 crianças com idade entre 9 e 13 anos de idade. No início do ano, 
apenas duas crianças encontravam-se alfabetizadas, porém, percebemos 
o interesse e desejo dos demais estudantes em aprender a ler e escrever. 
A partir da curiosidade em conhecer a origem do nome da comunidade, 
propomos às crianças o desenvolvimento de um projeto onde pudéssemos 
redescobrir e socializar a história de formação da comunidade. A partir 
da proposta, tantas outras perguntas surgiram por parte dos estudantes e 
junto com o desafio de resgatar as memórias desse povo, havia a extrema 
urgência de consolidar a alfabetização daqueles estudantes, então nossa 
orientadora pedagógica sugeriu o registro de nossas produções em um livro 
produzido com e pelas crianças. Considerando o interesse das crianças, 
o desenvolvimento de uma metodologia baseada em projetos, segundo a 
proposta de Jolibert (2006), mostrou-se como alternativa para a mediação 
no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que valoriza o princípio de 
que se aprende participando, envolvendo o estudante em atividades de seu 
interesse, inseridas em contextos reais e significativos. O foco é desenvolver 
atividades significativas que tratem da história da comunidade em que as 
crianças vivem, de forma que elas vivenciem experiências significativas e 
as expressem através da linguagem escrita, proporcionando um sentido 
para suas produções escritas. Para a construção do livro, organizamos 
o processo em sequências didáticas a partir da perspectiva de Zabala 
(2007). As sequências didáticas, vem contemplando as diferentes áreas 

do lúdico e inovador é mais eficaz para o processo de aprendizagem do que 
as atividades já tradicionalmente conhecidas que antes eram utilizadas 
pela escola. As ideias aqui discutidas estão fundamentadas em trabalhos 
de autores como: Dehaene (2014); Gombert (2003); Naschold (2015); Nóvoa 
(1995), dentre outros. Através do trabalho percebemos que devemos sempre 
estar preparados e conscientes do nosso papel enquanto professores 
formadores, a fim de contribuir para que o processo de alfabetização 
promova situações de ensino que provoquem o engajamento dos alunos 
ao processo de aprendizagem de forma intensa e receptiva, de tal forma 
que gradativamente os alunos ampliem sua autonomia e responsabilidade 
sobre o seu processo de aprendizagem.

Palavras-chave: PROJETO LEITURA+NEUROCIÊNCIAS; ALFABETIZAÇÃO 
DE CRIANÇAS; APRENDIZAGEM; LUDICIDADE.
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Projeto da horta escolar e suas interfaces com as práticas  
de linguagem em turmas do ciclo de alfabetização

Maria Raimunda Prado Gomes
maria.prado200@gmail.com

Dayse Assunção
dayseassuncao@yahoo.com.br

Isabel Rodrigues 
 janibel8@yahoo.com.br

O relato é fruto da experiência no projeto “Laboratório itinerante de 
produção textual” (PIBEX/UFPA), do curso de Licenciatura Integrada em 
Educação Ciências, Matemática e Linguagens, desenvolvido durante o 
primeiro semestre deste ano, em uma escola pública, em Belém do Pará. A 
horta escolar se constituiu em um dos elementos fomentadores das práticas 
de linguagem dos alunos do 3º ano do Ciclo de Alfabetização, posto que o 
Laboratório itinerante se articulasse com as situações cotidianas vivenciadas 
pelos educandos. A horta é um projeto da UFRA, local em que a escola se 
localiza. Os alunos se mostraram motivados a discutir, ler e escrever a 
respeito. Tal situação passou a ser articulada ao trabalho do laboratório, 
pois se identificou naquela vivência potencialidades para o processo de 
alfabetização e letramento da turma que tinha muitas dificuldades na 
produção escrita. Desse modo, procurou-se acompanhar as atividades 
desenvolvidas na horta e aproveitar os momentos seguintes das aulas para 
se trabalhar aspectos da linguagem. Os alunos tiveram oportunidades para 
que identificar, explicar e aplicar esses conhecimentos que estavam sendo 
acrescentados em sua vida diária escolar, e alertando para as vantagens 
que teriam com aquele aprendizado, envolvendo diferentes áreas do 
conhecimento, do letramento científico, aproximando-se bastante dos 
encaminhamentos do curso de Licenciatura integrada. Os estudos que 

do conhecimento, trazendo uma proposta interdisciplinar, porém, neste 
trabalho ressaltamos as atividades referentes às atividades de leitura e 
produção textual, abrangendo diversos gêneros textuais, por acreditarmos 
que o sujeito aprende atuando em contato com a língua escrita e sobre 
ela. Estamos próximos da conclusão do projeto e percebemos avanços no 
processo de alfabetização de sete, das nove crianças que no início do ano 
ainda estavam em fase inicial de aquisição da escrita alfabética. Nosso 
desafio, além de despertar nessas crianças o prazer pela leitura e pela 
escrita, consiste em consolidar o processo de alfabetização de todos os 
estudantes envolvidos. Para a culminância, estamos organizando uma tarde 
de autógrafos onde toda a comunidade será convidada para conhecer a 
história do seu povo através do livro produzido. 

Palavras-chave: PSICOGÊNESE; FORMAÇÃO DOCENTE; EDUCAÇÃO
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A palavra e a leitura de mundo: PIBID / Pedagogia – Caicó/RN
Rayane Karinny Gomes Berto

rayanekarinny@hotmail.com

Fernando Bomfim Mariana 
fbmariana@hotmail.com

A vida é feita de palavras e por meio delas nos tornamos protagonistas 
da história. Através das palavras, sejam elas escritas ou faladas, a criança 
tem a oportunidade de atuar no mundo como autor de seu processo de 
alfabetização. Ao aprender falar, ler e escrever, a criança desperta para “o 
mundo” que mora nas palavras. (ALVES, 1994). Assim também, por meio 
do diálogo com o outro, que faz parte desse mesmo mundo e que possui 
“o poder da palavra”, é possível ter uma relação de troca, onde todos 
aprendem comunhão. (FREIRE, 2014). O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar as experiências vivenciadas através das ações PIBID do curso 
de Pedagogia na cidade de Caicó/RN. As intervenções realizadas dentro do 
projeto buscam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem das 
crianças através da: leitura, escrita, música, poesia, teatro e demais ações que 
levam as mesmas à aprimorarem os conhecimentos aprendidos na escola, na 
família, na comunidade, bem como despertarem para novos conhecimentos 
desenvolvidos durante as ações do Pibid.  O Programa oportuniza também 
aos pedagogos em formação atuarem diretamente com crianças de 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental, onde desenvolvem suas práticas pedagógicas 
semanalmente no espaço escolar. Assim sendo, se evidencia a relevância 
do projeto para o processo de alfabetização das crianças de maneira ampla, 
onde é aprimorado o prazer pela leitura e escrita através dos diversos 
caminhos, e que por sua vez têm gerado o amor à palavra. Por meio das 
ações do Pibid, a criança tem a chance de compartilhar o que já possui de 
sua leitura de mundo, e atuar como protagonista de sua própria história
Palavras-chave: PALAVRA, MUNDO, PIBID

serviram de base para o desenvolvimento do projeto foram: Hoffmann 
(2005), Ferreiro & Teberosky (1999), Bakhtin (1997), Bakhtin & Voloshinov 
(2002), Koch (2012;2015), Kleiman (1998; 2007), Rodrigues (2006), dentre 
outros. Os dados mostraram que as produções textuais dos alunos foram 
elaboradas em tempo mais reduzido, o repertório (oral e escrito) deles 
foi ampliado, a narrativa ganhou também foi mais explorada em função 
dos relatos constantes dos alunos em relação às experiências vivenciadas 
na horta. 

Palavra-chave:  ENSINO E APRENDIZAGEM. PRODUÇÃO TEXTUAL. 
INTERDISCIPLINARIDADE. ORALIDADE.
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na leitura como na escrita, como no desenvolvimento da concentração, 
na atenção, na imaginação criadora, tornando o processo de alfabetização 
mais prazeroso. Observamos também que os alunos adquiram poder de 
argumentação para resolver conflitos pessoais favorecendo a aprendizagem 
em todos os aspectos: linguísticos, cognitivos, sociais   e culturais.

Palavras-Chave: METÁFORA. APRENDIZAGEM. LEITURA. ESCRITA. 

O poder da metáfora no processo de ensino aprendizagem
Lenira Carlos Gurgel

leniragurgel@hotmail.com

Andrea Munik Freitas 
  deamunik@gmail.com

Nossa escola aderiu ao projeto leitura e neurociência da UFRN que se 
fundamenta nas neurociências e na Psicolinguística, tendo como objetivo 
desenvolver o processo de ensino aprendizagem. O trabalho está sendo 
desenvolvido nas turmas da Educação infantil ao 2° ano num total de cinco 
turmas e está sendo dividido em dois momentos: um na sala de leitura e 
outro na sala de aula. Na sala de leitura acontece a mediação com os objetos 
metafóricos e na sala de aula a sistematização através do portfólio, jogos e 
brincadeiras entre outros. No primeiro momento, organizamos um espaço 
atraente, que permite a criança viajar na imaginação pelo uso dos objetos 
metafóricos que seduz e encantam crianças. É uma ferramenta que permite 
os alunos se envolverem, fazerem previsão de texto e participarem da 
história como sujeitos ativos e envolvidos no processo.  A alegria é sempre 
presente mesmo para aquelas crianças apáticas que por alguns instantes 
esquecem seus problemas, suas angustias e se envolvem no mundo da 
imaginação. Dessa forma, o convívio com a leitura tende a ser magico, 
lúdico e nunca enfadonho, pois a literatura no enfoque da neurocientífico 
usa a ludicidade como fio condutor do processo de ensino. No segundo 
momento, em sala de aula seguem na mesma direção usando as instruções 
e estratégias de aprendizagens do referido projeto inserindo a leitura e 
escrita. Foi nesse sentido que utilizamos a metáforas segundo (NASCHOLD, 
2015) como elementos capitais do entendimento e da clarificação da 
linguagem, portanto elementos chaves da compressão leitora. Assim, 
percebemos que os alunos que participam desse projeto evoluíram, tanto 
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para que toda a turma alcance o topo das escadas. As escadas representam 
a ruptura de esquemas de pensamentos, atendendo a premissa de que as 
aprendizagens não são contínuas e nem lineares. Elas passam por rupturas 
e processos de desestabilização. A pesquisa configura-se dentro de uma 
abordagem qualitativa e se caracteriza como estudo de caso. Inclui-se 
nesse processo, a revisão bibliográfica, onde são buscadas fundamentações 
teóricas do assunto a ser pesquisado e análise dos documentos. Para 
observação dos mesmos, aportou-se para a análise de conteúdo. As 
Escadas das Aprendizagens são parte integrante e podemos afirmar, 
indispensáveis, para uma sala de aula Pós-Construtivista, sendo estes 
instrumentos motivadores da aprendizagem dos alunos, bem como de 
tomada de consciência de que há um percurso a seguir rumo ao objetivo 
proposto. As escadas potencializam no aluno a constatação de que ele 
aprende, bem como para seus colegas, uma vez que a aprendizagem é 
social, a exposição dos saberes também o são.

Palavras-chave: ESCADAS; APRENDIZAGENS; RITUAL; AVALIAÇÃO.

Escadas das aprendizagens: Parte integrante de  
uma sala de aula pós-construtivista

Giselly Jordan Virginia Portella
giselly.portella@gmail.com

Luquiara Ferreira da Silva Queiroz
luquiaraferreira@hotmail.com

Ermelina Maria Palhares de Melo
ermelinapalhares1@gmail.com

Este trabalho busca descrever uma estratégia metodológica utilizada em 
salas de aula de alfabetização e de pós-alfabetização de escolas públicas, 
numa proposta Pós-Construtivista, que são as Escadas das Aprendizagens, 
estas são gráficos, em forma de escadas, onde cada degrau corresponde ao 
modo de pensar e agir do aluno sobre a leitura, a escrita, o conhecimento 
de letras, a escrita do próprio nome, a frequência escolar, a realização de 
atividades de casa e desenvoltura em jogos. As escadas são fixadas nas 
salas em meio a um ritual de valorização dos saberes de cada aluno. Ao 
final de um determinado período a professora avalia o desempenho dos 
alunos, individualmente, e, num ritual, a professora chama os alunos para 
colocar seus nomes nos degraus correspondentes ao seu conhecimento. 
Ao longo do ano, à medida que a professora percebe o desempenho dos 
alunos ela pode colocar o nome no degrau adiante, mostrando a turma 
que está acontecendo aprendizagem. Caso perceba que algum aluno está 
demorando a mudar de degrau pode ser realizada a avaliação para tentar 
descobrir o motivo da não aprendizagem. Assim, os alunos vão aprendendo 
e seus nomes vão subindo nos degraus até chegarem ao topo, indicando 
que o objetivo proposto foi conquistado, que está alfabetizado. O desejo 
por aprender, por subir nas escadas, torna um elemento motivador para 
toda a turma, levando a um ambiente de encorajamento e solidariedade, 
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contação de histórias em uma escola pública localizada na cidade de 
Caicó-RN, no período de três dias, em uma sala de Educação Infantil 
(Nível V) com aproximadamente 22 crianças em idades entre 5 e 6 anos. 
A metodologia consistiu em observações sobre as reações/interações 
das crianças nos momentos da aplicação de contações de histórias e as 
relações feitas por elas com conhecimentos que já possuem. Os resultados 
da experiência evidenciam que o ouvir história desperta nas crianças 
emoções; instiga seu imaginário; incentiva a interpretação do que lhes 
é contado; promove relações entre o imaginário e o real; construção de 
conceitos e valores; além de despertar o prazer pela leitura, que com elas é 
feita através da escuta. Portanto, percebe-se que a literatura na Educação 
Infantil, em especial a contação de histórias, cria possibilidades para que as 
crianças se tornem autoras de suas próprias histórias, pensem e produzam 
por si mesmas; aproximem-se ás diferentes linguagens: corporal, plástica, 
musical, oral e escrita. Contar histórias na Educação Infantil é confiar na 
criança, é ouvi-la, é levar a sério a sua criatividade, é respeitá-la em sua 
integridade, percebendo as múltiplas dimensões constitutivas do sujeito 
cognoscente.

Palavras-chave: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS; EDUCAÇÃO INFANTIL; 
APRENDIZAGEM.
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Literatura infantil e Educação Infantil estão intimamente ligadas, com 
certeza as histórias contribuem em muitos momentos e em determinados 
aspectos no desenvolvimento emocional, cognitivo e cultural das crianças. 
Sabe-se que é principalmente na escola, na maioria das vezes, que a criança 
entra em contato com o mundo encantado da literatura que é fonte de 
imaginação, entretenimento e aprendizagem. Sendo assim, algumas práticas 
pedagógicas com a literatura infantil, entre elas a contação de histórias, 
podem estimular a expressão, a fantasia, a linguagem oral, ampliar o 
vocabulário, valorizar a cultura escrita; além de que, de acordo com 
Abramovich (1989), ouvir uma história é o primeiro passo para a formação 
de leitores, aguçando sua imaginação, estimulando a criatividade para 
desenhar, brincar e outros comportamentos/habilidades. A autora afirma 
ainda, que a conversa sobre o que as crianças escutaram é fundamental para 
o desenvolvimento crítico, onde ela pode expor se gostou, se concorda e 
até fazer relações com vivências pessoais. Construindo assim uma opinião 
própria, um conceito, e/ou desenvolver aspectos emocionais, socioculturais 
e linguísticos. Com base nesses pressupostos, esse trabalho tem como 
objetivo, apresentar análises realizadas a partir de uma experiência com 
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proposto por Emília Ferreiro, para diagnosticar o nível psicogenético e, 
assim, adequar as metodologias para mediar eficazmente o processo de 
aquisição da escrita.  Dessa forma, foram utilizados materiais concretos que 
potencializassem o ensino/aprendizagem, cabe destacar que esses recursos 
foram construídos pelos próprios discentes da disciplina. Optou-se por 
atividades multissensoriais (ver, ouvir, manusear) como forma de favorecer 
a aprendizagem, considerando que a utilização dos diferentes sentidos 
possibilita que a informação fique registrada em diferentes áreas do cérebro. 
Conforme (Vygotsky, 2007) para que ocorra a aprendizagem significativa 
é necessário um ensino colaborativo entre o docente/discente levando 
em consideração o conhecimento prévio do aluno para que assim possa 
construir conhecimento por intermédio da mediação do mais experiente.   
Este trabalho registra uma experiência em curso, entretanto é relevante 
trazer para o âmbito da formação docente a reflexão acerca dos métodos 
de ensino e seu impacto no padrão de qualidade do ensino. Essa proposta 
de potencializar o processo de aprendizagem da criança por meio de 
atividades multissensoriais, traz um enriquecimento tanto para o sujeito 
aprendente quanto para o graduando de Pedagogia, na medida em que o 
futuro professor terá um olhar diferenciado em relação ao método que 
deverá adotar para mediar à construção do conhecimento.

Palavras-chave: LETRAMENTO; APRENDIZAGEM; MULTISSENSORIAIS; 
FORMAÇÃO DOCENTE.
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O presente texto é decorrente de uma atividade de experiência desenvolvida 
na disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Língua 
Portuguesa, no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Campina 
Grande, Campus Cajazeiras, no semestre em curso (maio a setembro/2017). 
Considerando que o cenário educacional do País é preocupante em relação 
ao processo de aquisição do código escrito, surge a necessidade de práticas 
educativas com mais significado capaz de contribuir para melhorias no 
contexto atual. A experiência de ensino, que ora desenvolvemos tem como 
finalidade contribuir de modo significativo no processo de aquisição do 
código escrito, visando melhorar o desempenho cognitivo dos sujeitos 
aprendentes. Tendo como aporte teórico, os seguintes autores: Ferreiro 
(1980), Soares (1999), Vygotsky (2007). As atividades foram realizadas em 
espaços informais, em horários flexíveis visando às melhores condições para 
a construção do conhecimento tanto para o docente quando para o sujeito 
aprendente. Nessa perspectiva, recorremos ao teste das quatro palavras, 
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escolhida foi “Mania de Explicação” de Adriana Falcão, uma espécie de 
dicionário poético dos sentimentos. Trabalhou-se o livro em uma roda 
de leitura, onde suas ilustrações foram evidenciadas e os sentimentos ali 
descritos foram refletidos. Em seguida foi feito um pequeno debate sobre 
a curiosidade que as crianças tinham em relação a alguns sentimentos ou 
situações do cotidiano, convidando-os a criar novas definições e elaborar 
ilustrações que as descrevessem, o que tornou o momento proveitoso e 
instigante para ambas as partes. Através da intervenção a imaginação das 
crianças foi aflorada, fazendo-as expressarem em desenhos e palavras os 
seus sentimentos e curiosidades. Logo, a obra de Adriana foi completamente 
reinventada, reescrita e repensada por crianças de apenas 06 anos de 
idade e o resultado foi maravilhoso, o que tornou a experiência bastante 
satisfatória.

Palavras-chave: POESIA, ALFABETIZAÇÃO, LEITURA, ARTE.
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O incentivo à leitura é um aspecto fundamental durante o processo de 
alfabetização, pois é a partir da leitura que a criança passa a compreender 
melhor as palavras e fixar corretamente a escrita delas. Porém, como sabe-se 
que a leitura muitas vezes não é apreciada nesta fase, decidiu-se inserir 
esta prática na rotina escolar das crianças de uma forma mais prazerosa 
e lúdica. Considerando a importância da poesia para o aperfeiçoamento 
da leitura e para a manifestação de sentimentos, sensações, criatividade e 
expressão, escolheu-se trabalhar este gênero literário já que desta forma 
não apenas o desenvolvimento intelectual, mas também a capacidade 
de apreciação da arte e a sensibilização dos sentimentos das crianças 
aflorariam. Não houve dúvidas sobre o quanto a atividade lúdica é atrativa, 
mas desejava-se que além de atrair a atenção das crianças, a atividade 
levasse a elas um tipo de experiência marcante e inovadora.  Acreditando 
que a poesia é capaz de sensibilizar ouvidos, mente e coração foi escolhida 
uma atividade voltada para esta arte, a fim de incentivar as crianças 
a encontrarem um refúgio no universo mágico das palavras. Partindo 
dessa ideia procurou-se a coordenação da Escola Estadual Senador José 
Bernardo, localizada no município de São João do Sabugi/RN, e a partir 
desse contato foi realizada uma intervenção com uma turma do 2º ano 
do Ensino Fundamental. Como o objetivo era despertar novas sensações 
e sensibilizar os alunos em relação às artes, em especial a poesia, a obra 
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uma diversidade de obras e, como um recurso de ensino transdisciplinar. 
Os resultados dessa experiência tornaram-se base para reflexões da equipe 
escolar que objetiva discutir a prática, ao longo desses dois anos, pois 
percebe-se que os alunos estão mais críticos em suas reflexões sobre as 
obras, interagem com o que já conhecem e com o que os textos trazem 
para seu contexto social. Devido as características de sua linguagem 
polissêmica, de seu conjunto harmonioso de sons, e de sua figura de 
linguagem, observa-se que a literatura infantil vem sendo mais acolhida 
pelos alunos. Concluímos que o trabalho com os gêneros literários na 
escola, potencializa o ensino da literatura através de práticas significativas, 
permitindo o desenvolvimento pleno da competência leitora do educando 
e a percepção deste para o caráter humanizador, cultural, histórico e 
social da leitura.

Palavras-chave: GÊNEROS LITERÁRIOS; FORMAÇÃO DO LEITOR; LEITURA.
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O presente trabalho relata a experiência desenvolvida, com os alunos do 
turno vespertino, nas turmas de educação infantil e ensino fundamental, 
na Escola Municipal Francisca de Canindé Avelino Batista, município de 
Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. O objetivo central do nosso 
trabalho é refletir acerca da importância do ensino do gênero literário, mais 
especificamente a literatura infantil, esperando, dessa forma, contribuir 
na utilização mais relevante e crítica dessa ferramenta, tomando por 
base os trabalhos de Amarilha (2003), Alves (2006), Bakhtin (1992), Freire 
(1996), e Zilberman (2003).  Desde o ano de 2016, os professores vêm 
desenvolvendo um trabalho com os alunos, nos momentos da acolhida, 
no pátio da escola, dando progresso também, nas salas de aula, lançando 
mão de um vasto acervo literário. Cabe enfatizar que este trabalho não 
visa a mera transmissão de mensagens, mas sim proporcionar o hábito da 
leitura de gêneros literários, e o prazer de ler, não como mera passagem 
de mensagem, mas como aprendizagem significativa, promovendo assim, 
o diálogo com os alunos. Procura-se, com isso, utilizar essa abordagem no 
processo de formação de leitores, em oportunizar aos alunos o contato com 
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O presente consiste no relato de experiências pedagógicas desenvolvidas 
em uma Escola Pública do bairro de Felipe Camarão. Teve como objetivos 
principais a democratização ao acesso do acervo literário infantil da 
biblioteca escolar, contribuir na formação de crianças leitoras e verificar 
as repercussões da aprendizagem dos alunos a partir do uso das literaturas. 
Tomando como pressupostos teóricos principais Amarilha (1997), 
Abramovich (1998), Araújo (1996), Eco (1994),  Graves e Graves (1995), 
Kleiman (1989), Petit (2008) e Vilardi (1997),  foi realizado um projeto para 
formação de leitores de literatura infantil em uma turma composta por 28 
alunos de segundo ano do primeiro segmento do Ensino Fundamental de 
uma Escola Pública de Felipe Camarão, Natal/RN. O trabalho pedagógico 
foi organizado e desenvolvido por meio de oficinas ludopedagógicas e 
com a utilização da mala literária em sala de aula, seguindo três etapas: 
1. mediação inicial por meio da metodologia da andaimagem indicada no 
referencial teórico de Graves e Graves (1995); 2 . abertura para o que os 
alunos pudessem acessar as literaturas dispostas na biblioteca escolar e 
produzissem/descobrissem estratégias para apreensão dos sentidos na 
leitura; 3. abertura de espaço para que os educandos protagonizassem os 
momentos literários conforme sentidos e significados que encontravam 
na leitura por eles feita. Pode-se apontar como resultados do processo 
experienciado que os alunos aumentaram consideravelmente o interesse 
pela leitura e escritas textuais, a busca pelo acervo da biblioteca escolar, 
alunos mais despertos à participação na oralidade, e na construção de 
conhecimentos concernentes às demais disciplinas escolares.
Palavras-chave: LEITURA LITERÁRIA, SIGNIFICADO, FORMAÇÃO LEITORA, 
LITERATURA INFANTIL
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