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Alfabetização e Li teracia: no caminho da democracia.
José Morais (Universidade Livr e de Bruxelas,  ULB, Bélgica)
Coordenador : Regina Maluf (PUCSP )

11:30- 12:00 Discussão

12:00- 14:00 Interval o

Tard e
Sessão de Tr abalhos de Pesquisa
14:00 - 14:15 Trabalho de Pesquisa 1

14:15 - 14:30 Trabalho de Pesquisa 2

14:30 - 14:45 Trabalho de Pesquisa 3

14:45 - 15:00 Trabalho de Pesquisa 4

15:00 - 15:15 Trabalho de Pesquisa 5

15:15 - 15:45 Discussão

15:45 - 16:00 Interval o

16:00 - 17:30 Mesa de Encerrament o
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 O Livro de Resumos da Jornada de Alfabetização, que tem 
como tema em 2015 o destaque da interação entre a decodificação, a 
compreensão leitora, a produção escrita e a ciência, porta a programação 
e o resumo dos trabalhos apresentados em evento que reuniu em Natal 
um conjunto significativo de profissionais para tratar de um assunto 
nobre e muito importante para a educação brasileira, considerando o 
quadro que apresentamos no cenário nacional e internacional em relação 
à leitura e à escrita. Um pouco da história dessa jornada explica a sua 
configuração.
 A Jornada de Alfabetização foi criada em âmbito regional há 11 
anos pela professora Vera Wannmacher Pereira, da PUCRS, sendo realizada 
sem interrupções anualmente por ela em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
Em 2014, a convite da professora Vera, a jornada foi realizada na UFRN, 
em Natal, no Rio Grande do Norte; já em 2015, em versão internacional, o 
evento mais uma vez aconteceu em Natal. Em 2014 e 2015, houve a inclusão 
do trabalho que, de forma integrada, vimos fazendo aqui na UFRN com 
o professor Antonio Pereira, do Instituto do Cérebro, o qual integra as 
últimas pesquisas das neurociências cognitivas da leitura. Essas inclusões 
deram ao evento a configuração ora apresentada: 1ª Jornada Internacional 
de Alfabetização/3ª Jornada Nacional de Alfabetização/3ª Jornada de 
Educação, Leitura e Neurociências/11ª Jornada de Alfabetização.
 Nesse contexto, é importante mencionar que a alfabetização, 
seja ela de adultos ou de crianças, deve ser agenda obrigatória das 
discussões e das preocupações que permeiam a sociedade brasileira, 
tanto no âmbito das políticas públicas quanto no nível individual dos 
cidadãos brasileiros. A todos essa temática abrange pela sua grande 
influência na vida política, social, econômica e cultural.
 Não vamos aqui citar os nossos números de insucesso na leitura 
e na escrita. Eles são nacional e internacionalmente conhecidos. Todos 
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sabemos que a alfabetização brasileira não vai bem e que é necessário 
buscar alternativas para que esse insistente cenário – que tem se 
repetido desde o surgimento da escola no Brasil – mude a sua face 
nada promissora e bonita e passe a estampar um semblante mais de 
acordo com as possibilidades e esperanças de aprendizagem de nossas 
crianças e a grandiosidade de nosso país. Sabemos também que o papel 
dos professores, dos formadores de professores e dos gestores da escola 
pública é fundamental para mudar o cenário que temos em relação à 
leitura e à escrita; por essa razão, o registro do evento reveste-se de 
fundamental importância. No entanto, não somos ingênuos. Sabemos 
que, embora os professores, os formadores de professores e os gestores 
da escola pública muito possam fazer, essa transformação passa pela 
instauração de uma maior justiça política, social, econômica e cultural. 
Para isso, entre as inúmeras medidas necessárias, torna-se urgente 
equiparar os dois tipos de escola que temos no Brasil: a particular, mais 
organizada, que goza de melhores condições de trabalho, e a outra escola, 
com menos recursos, a pública. A justiça (a injustiça infelizmente sempre 
presente em nosso País) tem sido, nesse caso, cruel em relação à escola 
pública e às crianças que a frequentam.
 Entretanto, algumas luzes iluminam o caminho. Esse grupo de 
educadores (os vários palestrantes e centenas de profissionais da educação 
que apresentaram seus trabalhos) que se reuniu aqui para configurar 
o cenário dessa Jornada acredita que é possível contribuir para mudar 
essa situação. Foi motivo de muita alegria, dada a grande receptividade 
e procura do público presente ao evento, constatar que muitos estejam 
sensíveis aos necessários avanços, pois temos que insistir e não desistir 
nunca de buscar melhorar o quadro caótico da leitura e da escrita em 
nosso País.
 Para nós aqui da UFRN, foi de grande valor contar com um quadro 
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tão expressivo, no cenário nacional e internacional, de conferencistas 
e pesquisadores que ao longo de sua trajetória têm se comprometido 
de forma apaixonada –pois sem paixão não vale a pena –, mas lúcida – 
pois sem lucidez não se vai muito longe –, com a temática da leitura e 
da escrita e sua problematização com vistas ao encontro dos possíveis 
viáveis de solução.
 Foi assim que, neste lugar, um evento se organizou sob a forma 
de conferências, mesas-redondas, minicursos, sessões coordenadas 
de trabalhos de pesquisa e pôsteres, objetivando de forma franca e 
democrática contribuir para a discussão dos atuais desafios brasileiros na 
área da alfabetização, com destaque para a interação entre a decodificação, 
a compreensão leitora, a produção escrita e a ciência. Esse conjunto de 
quatro fatores – decodificação, compreensão leitora, escrita e ciência 
– norteou todo o evento e foi o eixo em torno do qual se aglutinaram 
os professores e gestores das escolas e das secretarias de educação, 
bem como os estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes 
universidades brasileiras que se dirigiram para a UFRN em acolhimento 
ao chamado.
    

Angela Chuvas Naschold
  Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
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How children learn to read and 
spell words and how to teach them: 

letter-sound mapping is the key

Linnea Ehri

É Professora Emérita na CUNY (The City University of New York), suas 
atividades de pesquisa e ensino estão direcionadas para os processos 
de aquisição e de ensino da leitura e para as causas das dificuldades em 
leitura. É PhD em Psicologia Educacional pela Universidade da Califórnia 
Berkeley (1970). Foi professora da Universidade da Califórnia. É membro 
da American Psychological Association (APA). Recebeu prêmios de 
investigação da Sociedade para o Estudo Científico da Leitura (SSSR), 
American Educational Research Association e International Reading 
Association. É membro do Reading Hall of Fame. Foi membro coordenador 
do Painel Nacional de Leitura estabelecido pelo Congresso dos Estados 
Unidos para avaliar pesquisas de ensino da leitura e recomendar o rumo 
das políticas públicas de ensino. O Painel Nacional de Leitura estabeleceu 
a mudança dos métodos da alfabetização de crianças nos Estados Unidos.
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Alfabetização e literacia: 
no caminho da democracia

José Morais
jose.junca.de.morais@ulb.ac.be

Professor Emérito na Universidade Livre de Bruxelas (ULB – Bélgica), 
trabalha nas áreas de Psicologia Cognitiva, Psicolinguística e 
Neuropsicologia. As consequências cognitivas da alfabetização, a aquisição 
da leitura e os mecanismos de reconhecimento de palavras são seus 
principais temas de investigação. É Doutor em Ciências Psicológicas pela 
Universidade Livre de Bruxelas, Doutor Honoris Causa pela Universidade 
de Lisboa (2000) e Presidente do Comitê Nacional de Ciências Psicológicas 
da Academia Real da Bélgica. Foi membro da Comissão Científica Francesa 
Observatoire National de la Lecture por 12 anos e presidente da Comissão 
Científica do II World Dyslexia Forum 2014. É autor de diversas obras sobre 
leitura publicadas no Brasil, onde recentemente publicou Alfabetizar 
em Democracia (Editora Penso) e Criar leitores (Editora Manole) obra 
finalista do Jabuti Educação.
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DA LEITURA E DA ESCRITA

Educação e neurociências em debate

Antonio Pereira
squareshorts@gmail.com

Professor Associado do Instituto do Cérebro (ICe) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). É 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.
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Por que tantas crianças estão enfrentando 
dificuldades na alfabetização inicial?

Maria Regina Maluf
marmaluf@gmail.com

Professora Titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUCSP) e Professora Livre Docente da Universidade de São Paulo 
(USP), Instituto de Psicologia. É Doutora em Psicologia pela Université 
Catholique de Louvain e Pós-doutora pela University of California, Los 
Angeles (UCLA) e pelo Institut National de la Recherche Pédagogique, 
INRP-CRESAS, Paris. Past President da Sociedade Interamericana 
de Psicologia (SIP) no período 2011-2013. Presidente da diretoria da 
International Association of Applied Psychology (2003-2010; 2010-2018).  
Membro da Academia Paulista de Psicologia (Cadeira 28). Seus interesses 
de pesquisa são: motivação e perspectiva temporal do futuro; formação 
do psicólogo para o trabalho na educação; alfabetização e metalinguagem; 
desenvolvimento sociocognitivo; educação infantil.
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O desenvolvimento da escrita nos
anos escolares para além da fonologia

Cláudia Cardoso Martins
cardosomartins.c@gmail.com

Professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais, onde coordena o Laboratório de Psicologia 
do Desenvolvimento Cognitivo e da Linguagem. Possui graduação em 
Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1974), mestrado 
em Educação Especial (1979) e doutorado em Psicologia (1984) pela 
Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, e pós-doutorado na 
Universidade de  Denver (1999-2000) e na Universidade de Yale, (2009-
1010). Foi professora convidada no programa de pós-graduação do 
Departamento de Psicologia da Universidade do Texas em Austin (2o. 
semestre de 2014. Atualmente é professora residente do Instituto de 
Estudos Avançados Interdisciplinaresda Universidade Federal de Minas 
Gerais. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1C.
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DE ALFABETIZAÇÃO E O ENSINO

Desafios à erradicação do 
analfabetismo funcional no Brasil

Leonor Scliar-Cabral
leonorsc20@gmail.com

Professora Emeritus, Titular Aposentada pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, Pós-doutorada pela Université de Montréal. Atualmente é 
Presidente de Honra da International Society of Applied Psycholinguistics 
e Doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo. Pertence 
ao conselho editorial de diversas revistas científicas e é pesquisadora 
do CNPq desde a década de 1970, sendo coordenadora do Grupo de 
Pesquisa Produtividade Linguística Emergente que alimenta o banco de 
dados CHILDES e os projetos Ler & Ser: Combatendo o Analfabetismo 
Funcional. Atualmente oferece cursos para professores pela cátedra 
UNESCO MECEAL e desenvolve uma ampla gama de trabalhos na área 
de Linguística e Psicolinguística.
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Condições necessárias para uma 
aprendizagem com sucesso 

da leitura e da escrita

Maria da Graça Pinto
mglcpinto@gmail.com

Professora Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
e PhD em Linguística Aplicada (Psicolinguística e Neurolinguística) pela 
mesma universidade, orientada por Hermina Sinclair, da Université 
de Genève, e Celso Cruz, da Universidade do Porto. Recebeu o Prémio 
Gulbenkian de Ciência em 1986. É membro honorário da International 
Society of Applied Psycholinguistics. Dirige a revista Linguarum Arena 
e a revista do Programa Doutoral em Didática de Línguas, de que é 
diretora. Interessa-se, entre outros, pela leitura, pela escrita e pelo efeito 
da literacia no envelhecimento cognitivo, tendo criado o Programa de 
Estudos Universitários para Seniores da Universidade do Porto em 2006.
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A ciência e a arte de ensinar  
a ler e a escrever

Vera Wannmacher Pereira
vpereira@pucrs.br

Professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), onde coordena o Centro de Referência para o Desenvolvimento 
da Linguagem (CELIN) da Faculdade de Letras. É Doutora em Letras 
(concentração em Linguística Aplicada) e Pós-Doutora em Psicolinguística. 
Possui bolsa de Produtividade DT do CNPq. Seus estudos e experiências 
estão situados na Psicolinguística, com ênfase na compreensão e no 
processamento da leitura.
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Metacognição e compreensão leitora: 
a tomada de consciência do processo 

inferencial por leitores iniciantes

Alina Spinillo
alinaspinillo@hotmail.com

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.
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Alfabetização de crianças: oralidade, 
leitura e escrita no contexto da 

pesquisa, do ensino e da inovação 
na formação de leitores

Angela Chuvas Naschold
anaschold@gmail.com

Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), onde no Departamento de Educação (CERES) e como 
colaboradora do Instituto do Cérebro (ICe) desenvolve atividades de 
ensino, pesquisa e extensão sob o enfoque do ensino e da aprendizagem 
na interconecção com as políticas públicas de educação integral. Seus 
Interesses científicos  concentram-se nas áreas da educação, filosofia da 
linguagem,  neurociências cognitivas da leitura e metalinguagem. Possui 
Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Coordena o projeto Leitura + Neurociências, em convênio da 
UFRN com o Ministério da Educação (MEC).
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O ensino explícito da compreensão 
da leitura e a avaliação dos resultados

Fernanda Viana
leopoldinaviana@gmail.com

Professora Associada do Departamento de Psicologia da Educação e 
Educação Especial do Instituto de Educação da Universidade do Minho. 
Possui PhD em Psicologia e tem desenvolvido investigação nas áreas 
da linguagem oral e escrita. É Diretora Adjunta do CIEC – Centro de 
Investigação em Estudos da Criança, integrou a Comissão Nacional de 
Acompanhamento do Programa Nacional para o Ensino no Português 
(PNEP – 1º Ciclo) e a Comissão Nacional de Certificação dos Manuais 
Escolas de Português (2010). Suas principais áreas de interesse são o 
ensino explícito da compreensão da leitura e a criação de instrumentos 
de avaliação da leitura, sendo autora de três provas premiadas. Tem 
presidido, desde 1999, à comissão organizadora dos Encontros de 
Investigação em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração.
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Leitura + Neurociências: tempo, espaço e atividades 
linguístico-pedagógicas inovadoras na Educação Integral

Ângela Chuvas Naschold
anaschold@gmail.com

O minicurso apresenta os materiais produzidos no projeto Leitura + 
Neurociências que tem como objetivo capacitar e formar professores 
da rede pública de ensino em uma metodologia inovadora que visa 
ampliar a competência leitora dos alunos do ensino fundamental. A 
metodologia foi desenvolvida baseada nos resultados obtidos em um 
projeto de pesquisa realizado em escola pública do ensino fundamental 
participante do programa Mais Educação. A capacitação dos profissionais 
está sendo realizada realizada através de um curso de pós-graduação 
que está sendo oferecido aos professores alfabetizadores do município 
de Ipanguaçu. Essa ação se dá em consonância com o Programa Mais 
Educação da Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC.

Novos resultados da aplicação do Sistema Scliar  
de Alfabetização

Leonor Scliar-Cabral
leonorsc20@gmail.com

Relataremos os resultados da aplicação do Sistema Scliar de Alfabetização 
em Belo Horizonte e em Natal e ministraremos aos alunos os fundamentos 
do Sistema Scliar de Alfabetização, bem como daremos treinamento 
de como aplicar o Sistema em crianças sem e com problemas de 
aprendizagem da escrita.
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A avaliação da compreensão leitora no processo  
de alfabetização: o papel do reconto e das perguntas 

aplicados a textos expositivos

Claudia Finger
cfkrato@gmail.com

Luciane Baretta
barettaluciane@gmail.com

O processo de ensino-aprendizagem da leitura é complexo e desafiador 
desde seu início. Considerando especialmente a alfabetização, proporcionar 
andaimes fortes é importante para a construção de um leitor proficiente 
e estratégico. Por essas razões, nesse minicurso, propomo-nos a trabalhar 
com construção de atividades que auxiliem o professor no seu trabalho 
de promover a compreensão de textos expositivos por meio do reconto 
e da formulação de perguntas (nem sempre tão simples!).

Brincar com a palavra: contar e encantar pela descoberta 
das palavras nas histórias infantis de textos literários  

e de histórias em quadrinhos

Cláudia Rahal
cbrahal@hotmail.com

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 
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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.  Serão apresentadas algumas propostas 
que possam contribuir com o trabalho do professor.

Fundamentos estruturais da língua para a alfabetização

Jonas Saraiva
jonasrsaraiva@hotmail.com

Patrícia Valente
paty_valente13@hotmail.com

O presente curso pretende abordar a língua do ponto de vista de sua 
estrutura, ou seja, visa à compreensão das unidades que a formam 
desde as menores (fonemas/grafemas, morfemas, palavras) às maiores 
(sentenças e textos). Para tanto, serão examinados, na teoria e na prática, 
aspectos que se referem aos níveis fonológico, morfológico, sintático, 
semântico, pragmático e textual da língua, de forma a relacionar tais 
conhecimentos à sala de aula de alfabetização. Pretende-se, por meio de 
momentos interativos, levar à reflexão sobre a localização de cada nível 
da língua no universo da criança em aprendizado inicial da leitura e da 
escrita e sobre a importância de cada um deles nesse processo.
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Dificuldades de aprendizado da escrita, dislexia  
e fatores preditivos

Ronei Guaresi
roneiguaresi@uesb.edu.br

Este minicurso tem como objetivo explorar as variáveis descritas na 
literatura científica sobre o assunto – as quais evolvem as perspectivas 
linguística, cognitiva e psicossocial – que potencialmente predizem (in)
sucesso na aquisição e no aprendizado da escrita. No caso de crianças em 
grupo de risco de apresentar dificuldade de aprendizado, à luz de achados 
neurocientíficos, especular-se-á sobre o que se faz e o que se pode fazer 
para melhorar a qualidade do ensino da escrita nos anos iniciais.

Poesia e trava-línguas nos anos iniciais

Vera Pereira
vpereira@pucrs.br

Leandro Lemes
professorleoprado@gmail.com

O minicurso se caracteriza pelo estabelecimento de relação entre teoria/
prática e pesquisa/ensino no que se refere ao tema proposto. Desse 
modo, são caracterizados esses dois gêneros textuais, evidenciando sua 
adequação para o trabalho nos anos iniciais. Com base nessas informações 
são apresentadas atividades pedagógicas com poemas e trava-línguas 
para serem utilizadas em classes desse nível de ensino com o objetivo de 
favorecer os processos de decodificação e de compreensão dos alunos.
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A consciência sintática nos anos iniciais: vinculando teoria  
e prática com uso de jogos

Thaís Santos
thais.vsantos@hotmail.com

Gabriela Fontana
gabriela.abs@gmail.com

O trabalho com a escrita é um dos objetivos primordiais nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Sendo a consciência sintática uma 
habilidade importante para essa etapa do aprendizado, evidencia-se 
a necessidade de oportunizar o desenvolvimento da consciência das 
crianças sobre a estrutura gramatical da frase. Para tanto, o objetivo 
do minicurso é apresentar materiais pedagógicos que contribuam para 
o desenvolvimento dessa habilidade linguística.?



SESSÕES COORDENADAS 
DE TRABALHOS DE PESQUISA

SCTP 1 - A PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTOS  
NOS ANOS INICIAIS



48

SESSÕES COORDENADAS DE TRABALHOS DE PESQUISA

O trabalho com gêneros textuais em sala de aula

Elaine Santana de Oliveira
elainesonei@hotmail.com

Patrícia Lúcia Galvão da Costa
patrilu@gmail.com

Cotidianamente somos envolvidos em situações nas quais necessitamos 
escrever bilhetes, listas, recados, comentários em redes sociais, lembretes 
para nós mesmos, etc. Ainda registramos nossas experiências e sentimentos 
em diários ou agendas, compartilhamos e-mails e expressamos nossa 
subjetividade em poesias. Vê-se, assim, que a produção de textos é uma 
prática social de linguagem. Ora escreve-se para organizar o pensamento, 
como forma de catarse para expressar e/ou entender seus próprios 
sentimentos e emoções. Ora escreve-se para compartilhar ideias, histórias, 
vivências. Ora escreve-se para não se esquecer de algo em que se pensou 
ou aprendeu, ou viu, ou ficou estabelecido (como quando registramos os 
combinados da turma), utilizando a escrita como apoio à memória. Desse 
modo, para transitar com competência em uma sociedade letrada, como 
cidadãos da cultura escrita, precisamos ser capazes de produzir textos. 
Nessa perspectiva, as atividades de produção de texto propostas na escola 
procuram possibilitar o uso da escrita atendendo a diferentes funções. 
Para tanto, as crianças precisam ser desafiadas a conquistar cada vez mais 
autonomia na produção de textos escritos. Com isso, esse nosso trabalho 
objetiva mostrar a importância do trabalho com os gêneros textuais em 
sala de aula. Este relato foi alicerçado nas observações, registros e reflexões 
sobre o fazer docente a partir do qual foi possível construir um repertório 
experiencial que permite lançar ponderações a respeito da temática. 
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O trabalho desenvolvido em sala com os gêneros textuais possibilitou 
que as crianças construíssem e se apropriassem de conhecimentos na 
área de Língua Portuguesa, no que diz respeito a reconhecer o uso social 
e as finalidades de diferentes textos, valorizando a diversidade textual; 
participar da produção de textos individuais e coletivos, utilizando o 
conhecimento que dispõe sobre o nosso sistema de escrita; utilizar o 
roteiro como referência e consulta para produzir texto; participar da 
revisão coletiva realizando comentários a respeito de gênero, objetivo, 
tema, título, destinatário, portador textual, organização das ideias, escolha 
das palavras e coesão e refletir sobre as questões ortográficas.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Escrita. Textos.
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O aprimoramento da produção textual nos anos iniciais:  
um levantamento das pesquisas científicas  
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Estudos apontam que a produção de textos no contexto escolar é 
dependente do ensino sistematizado que, por sua vez, deve focalizar 
o desenvolvimento da consciência metatextual, com vistas ao controle 
deliberado da ordenação dos enunciados textuais. A reflexão que ocorre 
durante a produção de texto pode ser retomada no aprimoramento 
deste, por meio da revisão textual. Esse processo de revisitar o texto, 
embora relevante para o desenvolvimento da capacidade escrita, é pouco 
considerado nas práticas escolares. Este estudo objetivou apresentar 
os resultados da investigação de teses, dissertações e artigos que 
abordaram esta temática no período de 2004 a 2014, disponíveis nas 
bases de dados CAPES, SCIELO e PEPSIC. Foram identificadas publicações 
com as expressões de busca: reescrita, revisão de textos, revisão textual 
e consciência metatextual. A partir dos estudos levantados buscou-se 
responder ao seguinte questionamento: Quais as contribuições das 
investigações realizadas em relação ao aprimoramento da produção de 
textos por meio da revisão textual? A revisão de literatura demonstrou um 
número reduzido de estudos que abordam o aprimoramento da produção 
de textos nos anos inicias do Ensino Fundamental. Os estudos destacam 
a relevância do trabalho com diferentes gêneros textuais, a utilização 
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de sequências didáticas e a influência das interações sociais (mediação 
do professor, escrita coletiva, etc.) para o aprimoramento da produção 
de textos. Entretanto, os estudos também apontam que o tempo escolar 
destinado às produções de textos é limitado, especialmente o tempo 
oportunizado à revisão do texto pelo próprio escritor. Além disso, os 
autores salientam as limitações docentes para o trabalho com a revisão 
textual, destacando a ênfase dada por eles na correção ortográfica. No que 
se refere à consciência metatextual foi encontrada pouca referência, mas 
ressalta-se uma pesquisa de intervenção com estudantes de 5º ano, que 
obteve um expressivo aprimoramento da escrita dos participantes, após 
a execução de uma sequência didática que visava o ensino-aprendizagem 
de textos de opinião. Os estudos encontrados são um convite à reflexão e 
à busca de novas respostas sobre como potencializar o desenvolvimento 
das habilidades metatextuais dos estudantes, que possam subsidiar a 
prática pedagógica no que se refere à produção e revisão de textos.

Palavras-chave: Aprimoramento da produção de texto. Revisão textual. 
Consciência metatextual.
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A revisão de textos em diferentes momentos da escrita
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No Brasil, ainda é incipiente o volume de pesquisas sobre revisão textual 
numa perspectiva psicológica. Este trabalho consiste em parte de um 
estudo de Doutorado, objetivando compreender a habilidade das crianças 
de revisar em momentos distintos da produção de textos (durante 
o planejamento, a textualização e a edição). As principais questões 
discutidas foram: quais as ações de revisão, a natureza e as unidades 
linguísticas alteradas quando se revisa em momentos distintos?; os tipos 
de alterações se modificam em função de a revisão ocorrer durante o 
planejamento, a textualização e a edição? Participaram deste estudo 20 
crianças, de 8-9 anos, alunas do 3º ano de escolas particulares da cidade 
do Recife, organizadas em duplas: 5 duplas realizaram uma tarefa de 
revisão durante o planejamento e durante a textualização e 5 duplas 
realizaram uma tarefa de revisão durante o planejamento e durante a 
edição. A análise das alterações realizadas nas duas tarefas incidiu sobre 
os seguintes aspectos: ação de revisão (inserção, retirada, substituição e 
deslocamento), natureza das alterações (forma ou conteúdo) e unidade 
linguística alterada (palavra ou segmento). Os resultados apontaram 
que não há diferenças relevantes na configuração da revisão durante a 
textualização e durante a edição, sendo mais comuns as substituições e 
inserções incidindo sobre a forma das palavras. Contudo, a preocupação 
é maior com o conteúdo e os segmentos nas alterações realizadas 
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após a solicitação da examinadora do que nas alterações realizadas 
espontaneamente. Na revisão durante o planejamento, substituições e 
inserções continuam sendo as ações de revisão mais comuns, entretanto 
a natureza mais alterada foi o conteúdo e a unidade linguística mais 
modificada foram os segmentos. Isso indica que revisar durante ou após 
o texto não implica em mudanças significativas nos aspectos linguísticos 
revisados, nem na frequência com a qual se revisa, entretanto a revisão 
durante o planejamento desloca o foco para o conteúdo e os segmentos, 
indicando que as crianças estão mais preocupadas com as ideias a serem 
veiculadas. Conhecendo melhor essa possibilidade de revisar o pré-texto, 
é possível favorecer a revisão em diversos momentos da produção textual, 
o que aumenta o controle de qualidade na escrita.

Palavras-chave: Revisão. Planejamento. Textualização. Edição. 
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O gênero lenda: posibilidades de escrita de texto  
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Este trabalho tem como objetivo apresentar o gênero lenda como 
um instrumento para o ensino e a aprendizagem da escrita de textos 
narrativos por alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. A escolha de um 
gênero textual para se trabalhar com os alunos se justifica por se tratar 
de um instrumento possível de mediar a atividade de produção escrita 
dos sujeitos, em contexto escolar, e as práticas sociais de uso da língua 
na sociedade (SCHNEUWULY; DOLZ, 2004). A metodologia compreendeu 
três etapas: elaboração de uma sequência didática; execução da proposta 
em sala de aula; análise de textos produzidos pelos alunos. A sequência 
didática com a lenda Matinta Perera, conhecida do repertório oral dos 
alunos, envolveu atividades de oralidade, leitura de textos, produção 
escrita de textos e revisão da escrita. Sua execução ocorreu em uma turma 
de 1º ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal, localizada em 
Outeiro, região insular de Belém/PA. Em relação aos textos dos alunos, 
algumas questões foram levantadas: Qual a temática que o texto aborda? 
Que inferências de vozes e imagens aparecem no texto? Que elementos 
culturais estão presentes nos textos? Os textos produzidos pelos alunos 
serviram de corpus de análise, neste estudo, pois, por trazerem elementos 
culturais e temáticos do gênero estudado, ao olhar para a produção dos 
alunos pode-se verificar que um trabalho didático com o gênero lenda 
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pode servir como suporte de participação social e de representação do 
repertório social presente na produção de textos escritos por alunos em 
fase de alfabetização. Pretende-se, por fim, contribuir com a reflexão 
da prática e da análise dos elementos temáticos na produção textual, 
a partir da sequência didática Matinta Perera, enquanto um trabalho 
possível de ser realizado com texto narrativo em sala de aula no 1º ano 
do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Gênero lenda. Sequência didática. Escrita do texto.
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Escrita de textos na alfabetização: gêneros discursivos, 
situações de produção e livros didáticos

Lucila Carvalho Leite
lucilaleite@hotmail.com

Compreende-se que a produção escrita de textos mediada pelos gêneros 
discursivos põe em relevo a abertura para o desenvolvimento de propostas 
pedagógicas que melhor atendam às necessidades requeridas no âmbito 
das atividades humanas. Tal perspectiva sinaliza, então, para a relevância 
de investigações concernentes à formação do aluno-escrevente. Desse 
modo, esta pesquisa objetivou analisar o tratamento dado ao ensino 
da produção textual nos livros didáticos correspondentes ao 1º ciclo 
do Ensino Fundamental, no que se refere aos gêneros discursivos 
contemplados e às situações de produção indicadas. Vale ressaltar que 
esses livros didáticos correspondem às coleções aprovadas pelo Programa 
Nacional do Livro Didático e adotadas em escolas da rede pública 
municipal de Natal que estiveram abaixo do IDEB 2009. Para melhor 
guiar a análise, foram elaboradas as seguintes questões de pesquisa: I) 
Quais são os gêneros discursivos (des)prestigiados no processo inicial 
de alfabetização? II) Como são abordados os elementos intrínsecos às 
situações de produção do texto escrito? Para isso, retomaram-se os 
estudos de teóricos como Bakhtin, Freire, Leal e Rojo, como também 
os procedimentos metodológicos de Filho e Gamboa, devido à relação 
de complementaridade entre a natureza qualitativa e quantitativa da 
pesquisa. Com os dados obtidos, foi possível observar a priorização de 
gêneros equivalentes às suas esferas de origem predominantemente 
prestigiadas – cotidiana, escolar e literária; pouca ênfase aos gêneros 
representativos da diversidade cultural; e desvalorização às novas formas 



57

SCTP 1 - A PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTOS NOS ANOS INICIAIS

de comunicação, como os gêneros da esfera digital. Sobre as situações 
de produção, identificou-se que os elementos relativos ao contexto 
histórico-social, funcional e linguístico-discursivo se baseiam, sobretudo, 
no âmbito escolar enquanto promotora das relações dialógicas, limitando 
a relação interlocutiva do educando com os textos produzidos na e pela 
sociedade. Portanto, os resultados obtidos indicam a necessidade de 
ressignificarmos o ensino da produção textual nos livros didáticos para 
além das práticas linguajeiras da escola, a fim de levarmos em conta 
outras diferentes situações de comunicação que interliguem o aluno 
para agir no e sobre o mundo.

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Situações de produção. Livros 
didáticos.
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Formar produtores de textos, orientar uma escrita que rompa com a 
tradição de escrever textos escolares e focalize os usos em seus contextos 
de produção e as especificidades dos gêneros discursivos são desafios 
da escola. Partindo dessa premissa, este trabalho discutirá as relações 
entre produção textual e consciência metatextual - definida por Gombert 
(1992), citado por Ferreira e Spinillo (1998), como habilidade das crianças 
de adotarem uma atitude reflexiva sobre a estrutura organizacional 
de um texto, sobre as relações interlinguísticas nele estabelecidas, 
dentro de uma perspectiva de desenvolvimento. Assim, partimos do 
trabalho com o gênero textual cartão-postal, buscando compreender 
suas características e os elementos que o constituem como gênero. 
O percurso metodológico que norteou essa pesquisa foram as sessões 
de intervenção pedagógica – procedimento central da pesquisa-ação 
(THIOLLENT, 2000), denominadas, junto aos sujeitos de sessões de leitura 
e de escrita, estruturadas em três etapas: pré-intervenção, intervenção 
e pós-intervenção, tomando como empréstimos as orientações de Solé 
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(1998). Tais sessões foram concebidas como momentos discursivos de 
interlocução e interação (SMOLKA, 2008). Tais intervenções tomaram 
como fonte de orientação o interacionismo, em sua abordagem da 
linguagem, com Bakhtin; no ensino de língua, com Dolz e Schneuwly. 
Objetivou-se, com esse estudo, a proposição de práticas pedagógicas que 
visaram instrumentalizar os alunos para suas interações sociais, por 
meio da produção de cartões-postais, com o intuito de observar como 
tais mediações se constituíam em alicerces para o desenvolvimento da 
consciência metatextual. Foram sujeitos dessa pesquisa, crianças do 3º ano 
do Ensino Fundamental, estudantes do Núcleo de Educação da Infância 
– NEI-CAp-UFRN. Acreditamos ter propiciado a construção de muitas 
aprendizagens, dentre elas, a habilidade metalinguística da consciência 
metatextual. Nossos resultados apontam que os momentos que favorecem 
a aprendizagem metatextual são aqueles em que o professor considera 
a história linguística dos alunos e cria eventos de letramento, a partir 
de situações comunicativas reais.

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Escrita. Consciência metatextual.
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Textos com várias transgressões ortográficas impactam os leitores, 
levando a uma visão negativa das habilidades intelectuais dos escritores. 
Dificuldades no aprendizado da escrita geralmente são acompanhadas de 
baixo rendimento escolar, prejudicando o desenvolvimento ulterior das 
habilidades linguísticas da criança. Por ser um objeto de conhecimento, 
a ortografia deveria possuir um ensino sistemático. Para dominar a 
escrita ortográfica as crianças precisariam compreender convenções, 
próprias ao sistema de escrita, que dispõem sobre sua organização. Este 
trabalho visa compreender a natureza das transgressões ortográficas 
presentes na narrativa espontânea de crianças, procurando agrupar tais 
transgressões segundo os aspectos linguístico-cognitivos que as motivam. 
Foram analisadas transgressões ortográficas de 86 histórias escritas por 
crianças do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do 
Rio de Janeiro. As transgressões foram classificadas segundo: transposição 
da oralidade para a escrita, omissão de letras, substituição de letras de 
fonemas vozeados/desvozeados, substituição de vogais, hipossegmentação, 
hipersegmentação, hipercorreção, dificuldades com sílabas complexas, 
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regularidades de contexto, regularidades morfológicas, irregularidades, 
acentuação, marcação da nasalização e colocação de maiúsculas. Foi 
realizada análise de agrupamentos com 14 transgressões ortográficas. 
Foram formados 2 agrupamentos: a) transposição da oralidade para a 
escrita, omissão de letras, substituição de letras de fonemas vozeados/
desvozeados, substituição de vogais, hipossegmentação, hipersegmentação, 
hipercorreção, dificuldades com sílabas complexas, regularidades de 
contexto, marcação da nasalização; b) dificuldades na acentuação, emprego 
de maiúsculas, escrita de regularidades morfossintáticas e irregularidades 
ortográficas. A análise contrastiva das transgressões entre os grupos sugere 
a pertinência à análise fonológica como critério mais adequado para formar 
os conjuntos. No primeiro agrupamento estão as transgressões relacionadas 
ao nível fonológico da língua e as habilidades cognitivas de processamento 
fonológico; no segundo, as transgressões relativas a outros níveis da 
língua que não somente o fonológico, como a morfologia e as convenções 
ortográficas. Assim, para construção do conhecimento ortográfico pela 
criança importa organizar o aprendizado da ortografia de forma sistemática 
e significativa observando o desenvolvimento de habilidades linguístico-
cognitivas relacionadas ao processamento fonológico, já que a maioria das 
transgressões escritas observadas nas crianças resulta de dificuldades de 
processamento da informação fonológica, das limitações das representações 
fonológicas ou, da lentidão ou dificuldade no acesso a elas.

Palavras-chave: Ortografia. Escrita. Criança. 



62

SESSÕES COORDENADAS DE TRABALHOS DE PESQUISA

Da leitura à escrita: práticas de andaimagem para  
a escrita de textos na alfabetização

Laura Maria Silva Araujo Alves
laura_alves@uol.com.br

Lorena Bischoff Trescastro
lbtrescastro@hotmail.com

Marly Amarilha
marlyamarilha@yahoo.com.br

Este trabalho apresenta um estudo fundamentado em Bakhtin, Vygostky, 
Bruner, sobre as práticas de andaimagem para o trabalho de escrita de 
textos narrativos na alfabetização, em uma concepção dialógica e de 
mediação da linguagem. O corpus consiste em quatro textos narrativos 
produzidos por crianças do 3º ano do Ensino Fundamental, sendo que 
dois foram escritos a partir da leitura em voz alta de uma história pela 
professora, em um processo coletivo de recepção leitora, e dois textos 
foram escritos a partir da leitura silenciosa de uma tirinha pela criança, 
em processo de leitura individual. Entende-se que, no primeiro caso, a 
andaimagem resulta da interação com o texto lido por um leitor mais 
experiente, a professora, proporcionando o percurso das zonas de 
desenvolvimento proximal; já no segundo caso, a andaimagem advém 
da mediação com o texto imagético e escrito que a atividade de leitura 
propicia. Nas duas práticas, o texto lido funciona como um andaime, 
estabelecendo um processo de mediação, que possibilita o acesso à escrita do 
outro e coloca a criança em uma condição de quem também pode escrever 
texto próprio. Duas questões nortearam a análise dos textos das crianças: 
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(1) que elementos há na escrita do aluno que reproduzem a história 
ouvida ou lida? (2) que elementos singulares os alunos trazem para sua 
narrativa? Pode-se verificar que, de modo geral, os textos apresentaram 
elementos estáveis da narrativa, tais como personagens e acontecimentos 
(enredo), caracterizando uma “atividade reprodutiva” e a evocação de 
singularidades, tais como elementos textuais provavelmente advindos 
de memórias de outras histórias ouvidas e/ou lidas, caracterizando uma 
“atividade criadora”. Conclui-se que a leitura, tanto em voz alta pela 
professora quanto a silenciosa pela criança, constitui-se em uma prática 
de andaimagem para a escrita de texto na alfabetização.

Palavras-chave: Escrita de texto. Práticas de andaimagem. Alfabetização.
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O ingresso das crianças no 1º ano do ensino fundamental anos iniciais é 
um momento de transição na vida da mesma, e requer uma adaptação 
delas e dos professores para atuarem com as crianças, tendo em vista que 
na faixa etária de seis anos de idade tem características específicas que 
devem ser levadas em consideração nas práticas educativas em sala de 
aula. O trabalho abordado traz uma discussão acerca das contribuições 
das experiências vivenciadas no estágio supervisionado II do Curso de 
Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
na turma do 1º ano do ensino fundamental anos iniciais em uma escola 
pública do município de Mossoró-RN, tendo como foco refletir sobre a 
importância da linguagem oral para o aprendizado da linguagem escrita 
das crianças. Partindo dessa concepção e da necessidade de acolhê-las 
e de fazer com que estas se sintam a vontade ao ingressarem na escola. 
Durante todos os dias do estágio, foi pensando uma maneira de saber e 
de fazer com que as crianças dessem sua opinião, seja sobre um texto 
lido coletivamente ou na leitura individual, seja perguntando o que 
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compreendia/conhecia sobre a temática trabalha na aula. O trabalho 
com essa metodologia foi significativa, pois as crianças que estavam 
iniciando o ano letivo se sentiram importante e ficaram mais a vontade 
para participarem das aulas dando sua opinião sobre as leituras e as 
atividades realizadas, lúdicas ou não, sobre os conteúdos trabalhados, 
mostrando assim a leitura de mundo que estas trazem em seu cotidiano. 
Para o estudo, utilizamos de autores como Pimenta e Lima (2004) e 
Zorzi (2003). Percebemos a relevância do estágio supervisionado II na 
formação do graduando, tendo em vista que é um momento em que 
podemos colocar em prática os conteúdos estudados. O estágio nos 
anos iniciais do ensino fundamental nos fez refletir um pouco mais a 
respeito da importância de se trabalhar a linguagem oral das crianças 
na aprendizagem da linguagem escrita.

Palavras-chave: Ensino fundamental. Estágio. Linguagem oral e escrita. 
Criança.
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Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto O Processo de 
Apropriação da Linguagem Escrita: Fundamentos e Práticas Escolares, por meio 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES. 
O objetivo foi compreender as possibilidades e os limites propostos pelo 
método fônico para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita 
nos anos iniciais do ensino fundamental. É uma pesquisa bibliográfica 
que fundamentou o relatório Alfabetização Infantil: os novos caminhos 
(BRASIL, 2003), assim como em autores como Capovilla e Seabra (2010), 
Morais (2013), Dehaene (2012), entre outros que desenvolvem estudos 
e pesquisas acerca da temática alfabetização e seu desenvolvimento, 
travando discussões e reflexões sobre métodos de alfabetização. Para 
que a aprendizagem da leitura e da escrita ocorra de maneira mais eficaz 
é necessário que seja desenvolvida nos alunos a consciência fonológica, 
ou seja, desenvolver a habilidade de prestar atenção nos sons da fala 
e identificar a diferença entre esses sons e os sentidos produzidos. O 
relatório final da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação e 
Cultura, realizado em 2003 em Brasília, intitulado de “Relatório Final 
do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: Os Novos Caminhos”, 
destaca os avanços que tem ocorrido no campo da ciência da educação 
e os avanços nas pesquisas em alfabetização, que tem proporcionado 
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imensuráveis conhecimentos acerca de como a criança aprende a ler e 
escrever, contribuindo para que os profissionais da educação e outros 
órgãos melhorem a qualidade desse ensino. Entretanto, o relatório 
aludido expõe que as informações e as pesquisas realizadas nos últimos 
30 anos pelo campo da ciência da educação acerca da alfabetização 
têm sido aproveitadas em vários países, entretanto no Brasil ainda há 
várias barreiras a serem derrubadas para que se tire proveito dessas 
informações. Outros fatores apresentados pela pesquisa dizem respeito 
à formação de professores alfabetizadores e ao pouco trato com os 
métodos de alfabetização, condição que agrava o processo de ensino 
e aprendizagem das crianças. A pesquisa pretende contribuir para a 
reflexão de tais temáticas.

Palavras-chave: Educação. Alfabetização. Método fônico.



70

SESSÕES COORDENADAS DE TRABALHOS DE PESQUISA

Tempos de ler e de escrever nas primeiras etapas da 
Educação Básica no Estágio Supervisionado da  

Licenciatura em Pedagogia

Cornélia Guimarães Santos
corneliaguimaraes@hotmail.com

Geovani de Jesus Silva
geovanideporto@yahoo.com.br

O trabalho tem como objetivo identificar o uso e a distribuição do tempo 
destinado à leitura e escrita nas primeiras etapas da Educação Básica 
por professoras efetivas em seis municípios da Bahia, no período em que 
estas desenvolvem as atividades do Estágio Supervisionado, componente 
curricular obrigatório do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 
de Santa Cruz, ofertado através do Plano Nacional de Formação de 
Professores – PARFOR. O estágio ocorre em suas próprias salas de aula, 
durante todo o curso, com a finalidade de possibilitar aos sujeitos uma 
reflexão acerca das suas práticas através dos estudos que desenvolvem 
nos demais componentes curriculares e da mediação realizada pelos 
orientadores de estágio. A pesquisa está sendo realizada através da 
pesquisa quantiqualitativa, através do uso de questionários de uso do 
tempo, da análise de diários, de fichas e dos relatos das experiências 
cotidianas com a leitura e a escrita no decorrer do estágio. Os resultados 
parciais da pesquisa revelam que há uma supervalorização das práticas 
de escrita sobre as práticas de leitura, bem como há pouca relação entre 
elas, pois ocorrem em tempos distintos. Ademais, a pesquisa também 
evidencia que mesmo sendo professoras consideradas experientes, as 
práticas de leitura e escrita são sempre as mesmas durante todo o tempo, 
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ou seja, há uma utilização repetitiva dos mesmos gêneros textuais, 
especialmente na alfabetização.

Palavras-chave: Uso do tempo. Leitura e Escrita. Estágio Supervisionado.
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Desenvolvendo a oralidade com histórias clássicas

Amanda Caetano Lima e Silva Mesquita
adfmesquita@hotmail.com

O trabalho Desenvolvendo a oralidade com histórias clássicas discutirá as 
contribuições da Literatura Infantil para o desenvolvimento da linguagem 
oral de crianças de uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, de uma 
Escola Municipal da zona rural de Mossoró, por meio de algumas histórias 
clássicas do Projeto Trilhas, que é um conjunto de materiais elaborados 
para instrumentalizar e apoiar o trabalho docente no campo da leitura, 
da escrita e da oralidade. O projeto está alinhado com o Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação (Decreto número 6.094, de 24 de 
abril de 2007, artigo 2, inciso II), que estabelece, entre outros objetivos, 
a alfabetização de todas as crianças até, no máximo, 8 anos de idade e o 
incentivo à leitura na sala de aula. Foram publicadas nas seguintes obras 
selecionadas: “Contos de Perrault” (ALMEIDA, 2006), “Mamãe é um lobo” 
(BRENNAN, 2010), “Chapeuzinho Vermelho e as cores” (ABU, 2011) ao 
longo do mês de setembro de 2013. A pesquisa justificou-se no contexto 
de favorecer a interação e a socialização entre as crianças, consideradas 
tímidas e reveladoras de dificuldades em planejar suas expressões orais 
em situações públicas, como em debates e momentos de recontação das 
histórias ouvidas. Assim, diante das citadas dificuldades infantis, fez-se 
emergente a eleição de objetivos específicos, norteadores dessa pesquisa, 
os quais visavam levar as crianças a participarem de momentos de 
interações orais, mediados pela contação de histórias; planejarem suas 
intervenções orais em momentos de recontação, recuperando algumas 
características da linguagem do texto lido pelo professor; valorizarem os 
textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais; 
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relacionar a fala e a escrita, tendo em vista a apropriação do sistema de 
escrita. Para o alcance dos objetivos elencados, a pesquisa desenvolveu-se 
por meio da metodologia da leitura solidária, colaborativa (COSSON, 
2006), a qual considera que a contação de história precisa ser pautada 
por uma concepção interacionista, para a construção de uma comunidade 
leitora; e ainda, que o ato de ler implica em troca de sentidos entre o 
escritor, o leitor e a sociedade onde ambos estão localizados. Assim, 
as intervenções foram organizadas em sessões de leitura e contação, 
as quais se estruturaram em diferentes técnicas de contação: pela 
simples narrativa, com imagens ampliadas, com elementos teatrais; 
proporcionando, assim, um espaço para a formação do leitor, apreciação 
e exploração da linguagem literária, bem como expressividade oral. 
Tomou-se como referencial teórico os estudos de Cosson (2006), Goés 
(2010), Amarilha (1997; 2006). Os resultados dessa pesquisa apontam para 
a necessidade de promover, junto às crianças, atividades que viabilizem 
um trabalho lúdico, prazeroso e significativo com a Literatura Infantil, 
como viés para a promoção do desenvolvimento das habilidades orais. 
Assim, tais resultados revelam que considerar a abordagem dos diferentes 
aspectos presentes no texto, enquanto facilitador na transposição do 
texto literário para uma representação, colabora para o que vislumbra 
o objetivo central desse trabalho.

Palavras-chave: Literatura Infantil. Linguagem Oral. Formação Leitora.
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Da participação da criança às práticas alfabetizadoras: 
cantando também se aprende.

Valéria Kelly de Medeiros Costa
cd.mlira@gmail.com

Cláudia Dantas de Medeiros Lira
valeriakmc@ig.com.br

Compreendendo a criança como ser pensante, que se constrói na cultura 
como um sujeito ativo e interativo, que questiona, indaga e constrói ideias 
sobre o mundo que o cerca, há que se pensar em espaços investigativos, 
inquietantes, interativos e, acima de tudo, prazerosos, onde participação 
e ludicidade constituem princípios fundamentais do que chamamos de 
cultura infantil. Nessa perspectiva, em se tratando da alfabetização, o 
entendimento é de que a criança é capaz de refletir e construir hipóteses 
sobre a linguagem - como um sujeito cognoscente e que há especificidades 
no processo de alfabetizar e letrar. O sistema de escrita alfabética deve ser, 
portanto, compreendido como um objeto de conhecimento que perpassa a 
promoção da consciência fonológica. A partir dessas abordagens teóricas, 
serão apresentadas ações desenvolvidas durante a efetivação do projeto 
“Cantando também se aprende”, o qual surgiu mediante a necessidade 
de favorecer às crianças da turma de 1º ano do Ensino Fundamental I, um 
ambiente lúdico e prazeroso, senso favorável a práticas enriquecedoras 
de leitura e de escrita. Envolvendo a musicalidade, como um elemento 
lúdico, constituinte do universo infantil, o projeto teve como percurso 
metodológico, atividades que priorizaram a cultura do contexto da 
criança, bem como a interdisciplinaridade, que perpassou momentos 
culturais vivenciados na escola, período em que transcorria o projeto. 
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Considerou-se como referência para o desenvolvimento das atividades 
propostas, além dos referenciais citados, os Objetivos e Direitos de 
Aprendizagens presentes nos documentos orientadores do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, Matrizes de Competências e 
Habilidades – Instituto Airton Sena, bem como as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. O progresso demonstrado 
pelas crianças é considerado a partir de avaliações realizadas antes, 
durante e ao final do desenvolvimento do projeto, destacando-se nesse 
processo, registros das habilidades de leitura e escrita.

Palavras-chave: Participação da criança. Alfabetização. Ludicidade.
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As contribuições das narrativas cantadas no processo de 
apropriação da cultura escrita na Educação Infantil

Danilo Batista de Souza
danilo_batista_14@hotmail.com

Jacy Alice Grande da Soledade
jacyalice@hotmail.com

Jennifer Rodrigues Castro
jennifer_castro2009@hotmail.com

Raiolanda Magalhães Pereira de Camargo
landacamargo@hotmail.com

Este trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida durante o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(FAPEAM) e usado como referência para um Projeto de extensão 
direcionado para o seguimento infantil, denominado O Letramento com 
letras na Educação Infantil: o contar, o cantar, o brincar e o encantar em uma 
escola da rede municipal de Manaus. A pesquisa analisa as contribuições 
das Narrativas Cantadas no processo de apropriação da cultura escrita. As 
canções de tradição oral podem ser consideradas como um bem cultural 
que se estende de geração para geração, podendo ser reinterpretada 
de várias maneiras, de acordo com a cultura em que a mesma está 
inserida. A música está presente no cotidiano do ser humano e na sua 
história, e partindo do pressuposto que se deve utilizar na sala de aula 
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elementos presentes no cotidiano das crianças, compreendemos que 
as canções populares podem ser utilizadas como um excelente recurso 
pedagógico para apropriação da cultura escrita. As canções favorecem a 
compreensão das características discursivas desse gênero textual, bem 
como interessantes práticas para a reflexão do sistema de escrita alfabética 
por meio do desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica 
que serão exploradas pelas peculiaridades presentes nas narrativas, tais 
como, rimas, aliterações, texto de fácil memorização, dentre outras. A 
pesquisa foi realizada mediante os seguintes procedimentos: pesquisa 
bibliográfica sobre a música e o desenvolvimento Infantil; características 
das narrativas cantadas; apropriação da cultura escrita e o processo 
de letramento; uma breve análise sobre os livros didáticos, visando 
identificar a presença da música nas atividades de linguagem oral, 
escrita e visual e, por fim, propostas metodológicas para o letramento e 
a reflexão sobre o sistema de escrita alfabética por meio das narrativas 
cantadas. Desenvolvemos sequências didáticas com algumas músicas que 
foram adaptadas posteriormente em outras canções no referido projeto. 
O estudo revelou que as músicas infantis permitem estabelecer uma 
relação direta entre a linguagem oral e a escrita, traduzindo-se, portanto, 
em significativos momentos de reflexão sobre língua e de letramento.

Palavras-chave: Narrativas Cantadas. Cultura Escrita. Sistema de Escrita 
Alfabética. Educação Infantil.
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A contação por metáfora como ferramenta estimuladora  
do uso da Teoria da Mente

Angela Maria Chuvas Naschold
anaschold@gmail.com

Antônio Pereira Júnior
squareshorts@gmail.com

Fernanda Carla da Silva Costa
costacs.fernanda@gmail.com

Paulo Ivo Silva de Medeiros
prof.pauloivosm@gmail.com

Tendo como foco os aspectos da leitura e da escrita nos anos iniciais e 
a compreensão do sentido de histórias infantis, este trabalho apresenta 
os resultados de uma intervenção pedagógica experimental proposta 
aos alunos da disciplina Bases Neurais da Leitura (Instituto do Cérebro/
UFRN). O trabalho teve por base a: (a) Teoria da Mente, (b) leitura como 
um simulador de voo das habilidades cognitivas; (c) contribuição da 
memória de curto prazo para a compreensão do sentido na contação 
de histórias. Para tal, utilizou-se o livro L.I.NEU e o Enigma das Letras, 
criado pelo Projeto Leitura + Neurociências (UFRN), com um grupo de 
10 alunos do 2º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Juvenal 
Lamartine (Natal/RN). Os alunos foram divididos aleatoriamente em dois 
grupos de cinco, ocasião em que cada grupo recebeu um tratamento 
diferente. Para um grupo a história foi contada com o uso de objetos 
metafóricos aos personagens e ao contexto da história, para o outro 
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grupo a história foi contada com as figuras do livro. Após a contação, 
foi aplicada a atividade Amarelinha da Leitura do referido livro no pátio 
da escola, momento em que as crianças responderam a seis questões 
de verificação da compreensão do sentido da história. Em seguida, as 
crianças, tendo com foco as mesmas seis questões, realizaram em sala 
de aula atividades de desenho, recorte, colagem, leitura e escrita. Como 
resultados da intervenção pedagógica experimental verificou-se que: (a) 
os dois grupos foram bem interativos; (b) todas as crianças apresentaram 
dificuldades de leitura e escrita; (c) o grupo da contação com objetos 
metafóricos apresentou uma maior capacidade de associar os fatos e 
personagens do livro às questões de compreensão do sentido da história.

Palavras-chave: Leitura. Contação. Metáfora. Teoria da Mente. Simulador 
de Voo.
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Uma reflexão sobre a participação no projeto de pesquisa  
“a alfabetização nas letras na reversão do Efeito Mateus”

Claydianne dos Santos Freitas
claydiannesantos2011@gmail.com

Trata-se de um relato que expõe de forma reflexiva o desenvolvimento 
de projeto de pesquisa teórico-prático na área da alfabetização infantil 
intitulado A alfabetização nas letras na reversão do Efeito Mateus. O projeto foi 
realizado com crianças na faixa etária de 4 a 5 anos com base na interface 
Educação, Neurociências e Psicolinguística. O trabalho constituiu-se em 
uma reflexão empírico-teórica de natureza explicativa. Os procedimentos 
utilizados para a tessitura do estudo foram fichas de observações, vídeos, 
diário de campo e relatos das reuniões do trabalho teórico-prático de 
alfabetização desenvolvido com as crianças e discutido pela orientadora 
no grupo de pesquisa, tendo como fonte a análise acerca dos alcances 
da metodologia de alfabetização desenvolvida especialmente para a 
pesquisa. O delineamento do estudo e da metodologia desenvolvida teve 
como referência as ideias de Dehaene (2012), Dehaene e Pegado (2012), 
Lefrançois (2013), Naschold e Pereira (2014), Naschold (2011) e Freire (1981, 
1996). A partir das análises e por meio da interação diária com as crianças 
participantes da pesquisa foi possível verificar que o ensino da leitura e 
da escrita à luz dos conhecimentos das neurociências cognitivas da leitura 
ocasiona efeitos que colaboram para o desenvolvimento da base da futura 
compreensão leitora plena, ao mesmo tempo que reduzem as dificuldades 
enfrentadas pelas crianças no início do processo de alfabetização.

Palavras-chave: Relato de experiencia. Alfabetização. Reflexão. Teoria 
e prática.
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Letramento das famílias e impactos no proceso de 
construção da escrita dos estudantes do ciclo de 

alfabetização

Maria Eurácia Barreto de Andrade
nateandrade@bol.com.br

Sineide Cerqueira Estrela
sineidestrela@hotmail.com

Este artigo é resultado de um amplo processo de pesquisa com crianças 
e suas famílias e reflete sobre o letramento familiar e escolar. A pesquisa 
tomou como referência duas turmas do final do ciclo de alfabetização de 
uma escola pública situada no interior da Bahia e seus respectivos pais 
ou responsáveis. O estudo buscou identificar os níveis de letramento das 
famílias, a fim de compreender os diferentes fatores que influenciam e a 
relação entre estes e o processo de aquisição da escrita pelos estudantes. 
A metodologia utilizada pautou-se na observação participante no 
ambiente escolar e familiar e na entrevista semiestruturada, além da 
aplicação de teste para identificação do nível de letramento das famílias 
(RIBEIRO, 2003) e diagnóstico para aferir o nível de conceitualização da 
escrita dos estudantes (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999). A identificação 
dos níveis de habilidade nas práticas sociais de leitura e escrita dos 
sujeitos empíricos investigados tomou como base a experiência realizada 
pelo Instituto Paulo Montenegro em parceria com a Ação Educativa 
e o IBOPE para identificação do Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional (INAF). Dividido em cinco partes, o artigo traz inicialmente 
uma abordagem introdutória, em seguida apresenta os caminhos 
metodológicos da pesquisa, logo depois discute, à luz de teorias atuais, 
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os elementos conceituais e, com um viés no campo empírico, apresenta 
de forma reflexiva a projeção dos resultados e, finalmente, apresenta 
as considerações finais da pesquisa. Diante de todas as discussões, o 
estudo permitiu verificar que tanto o nível de letramento das famílias 
quanto o processo de construção da escrita pelas crianças pode sofrer 
influência de diversos fatores, um deles é o acesso limitado a práticas e 
eventos de leitura e escrita no cotidiano sociofamiliar.

Palavras-chave: Níveis de letramento. Aquisição da escrita. Escola. 
Familia. 
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Práticas sociais de leitura e escrita vivenciadas por pessoas 
jovens e adultas no cotidiano familiar

Maria Eurácia Barreto de Andrade
nateandrade@bol.com.br

Sineide Cerqueira Estrela
sineidestrela@hotmail.com

A referida pesquisa discute e reflete sobre as diferentes práticas sociais de 
leitura e escrita que os jovens e adultos pertencentes às famílias de classes 
populares no contexto do campo estão acostumados a vivenciar no seu 
cotidiano, a fim de constatar as mais diversas práticas de letramento(s) 
encontradas fora do contexto escolar para descrever o perfil e contexto 
sociofamiliar no qual os estudantes estão inseridos e suas diferentes 
práticas letradas. A pesquisa tomou como referência as famílias inseridas 
em uma comunidade carente, situada no contexto do campo em um 
município do interior da Bahia. Os sujeitos diretos da pesquisa foram 
trinta e um estudantes jovens, adultos e idosos. A metodologia utilizada 
foi a observação participante no ambiente familiar e a realização de 
entrevistas semiestruturadas. Dividido em quatro partes, o artigo traz 
inicialmente uma abordagem introdutória, em seguida apresenta uma 
abordagem teórico-conceitual acerca do letramento familiar, para, logo 
depois, com um viés no campo empírico, apresentar reflexivamente a 
projeção dos resultados e, finalmente, apresenta as considerações da 
pesquisa. Diante de todas as discussões, o estudo permitiu verificar 
que os sujeitos empíricos pesquisados, por terem pouca experiência 
escolar, apresentam inúmeras limitações na capacidade de ler e escrever, 
refletindo diretamente no campo profissional e na situação econômica. 
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Os resultados apontam que as interações letradas vivenciadas pelas 
famílias dependem, fundamentalmente, do seu contexto social, histórico, 
cultural e econômico. Portanto, as discussões revelam a importância 
de se conhecerem as práticas de leitura e escrita das famílias, para, de 
posse desse perfil, poder atuar de forma direta no contexto em que estão 
inseridas, a fim de se facilitar a articulação das práticas vivenciadas na 
escola, uma vez que esta não pode dar as costas para as famílias, mas 
inserir, nas ações pedagógicas, o cotidiano e as demandas sociofamiliares 
em que os estudantes estão acostumados a vivenciar.

Palavras-chave: Letramento. Leitura. Escrita. Práticas sociais.
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Contando histórias com objetos e aprendendo 
com metáforas

Angela Chuvas Naschold
anaschold@gmail.com

Antonio Pereira
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Juscelino Pequeno dos Anjos
juscelino.ufrn@yahoo.com.br

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

Rafael Raniery da Silva
rafael_raniery@yahoo.com.br

Recentes pesquisas das neurociências da leitura trazem importantes 
descobertas sobre o funcionamento do cérebro durante a aprendizagem 
da leitura e informam as modificações cerebrais ocorridas através 
dessa aquisição humana. Conhecer os processos cerebrais da leitura 
é imprescindível para empreender métodos de ensino-aprendizagem 
mais eficazes na educação. Nesse contorno, pretende-se relatar os 
resultados de uma intervenção pedagógica experimental proposta 
pela disciplina Bases Neurais da Leitura (Instituto do Cérebro/UFRN). 
O experimento realizado consistiu na contação de história do livro 
L.I.NEU e Enigma das Letras por meio de objetos metafóricos cujo objetivo 
foi: (a) verificar a compreensão do sentido de histórias contadas 
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com objetos metafóricos aos personagens e situações da história;  
(b) realizar atividades de retomada da compreensão do sentido da 
contação objeto-metafórica através de atividade lúdica no pátio 
denominada de Amarelinha da Leitura; (c) realizar atividade de escrita, 
recorte e colagem em instrumento didático denominado de Portfólio 
Didático da História. A intervenção pedagógica ocorreu na Escola Espaço 
Livre (Natal/RN) numa turma do Nível IV, composta por 25 crianças, 
sendo 9 meninos e 16 meninas, com idades variando entre 4 e 5 anos, 
que se encontravam em diferentes fases da aquisição da leitura e 
da escrita. Verificou-se que: (a) a contação da história por meio dos 
objetos metafóricos atraiu a atenção e a curiosidade das crianças 
participantes; (b) chamou a sua atenção já de início pela estranheza 
de uma calculadora representar um robô e copinhos coloridos de 
doces representarem as crianças da história. Ao final da contação, 
percebeu-se que: (a) as crianças denominavam os objetos utilizados 
na contação pelos personagens e situações da história contada; (b) a 
contação objeto-metafórica auxiliou na memorização das situações e 
personagens da história; (c) as perguntas formuladas sobre a história 
no trabalho experimental foram respondidas pelas crianças de forma 
rápida e sem dificuldades; (d) no trabalho escrito do Portfólio Didático 
da História verificou-se que algumas crianças escreviam de forma 
espelhada ou trocavam letras similares. Os resultados da atividade 
experimental evidenciaram que a contação objeto-metafórica por 
provocar associações cerebrais ligadas às metáforas conceituais e 
corporificadas auxilia na compreensão do sentido da leitura e da escrita 
(NASCHOLD; PEREIRA, 2015).

Palavras-chave: Leitura. Contação de histórias. Bases neurais da leitura. 
Escola espaço livre.
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Atividades de escrita alfabética e formas de agrupamento 
adotadas em sala de aula

Solange Alves de Oliveira Mendes
solangealvesdeoliveira@gmail.com

Este estudo objetivou apreender as formas de agrupamento adotadas 
na prática docente no decorrer das proposições de atividades de escrita 
alfabética. Ancoramos o trabalho na discussão dos ciclos de aprendizagem 
(MAINARDES, 2001; 2007; ALAVARSE, 2009) no contexto da rede municipal 
de ensino de Recife (PCR, 2001); nas práticas de letramento (SOARES, 1998; 
2003a) e de alfabetização (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). Acompanhamos 
a prática de nove professoras, dos três anos do 1º ciclo, de três instituições 
daquela rede de ensino. Realizamos, em cada turma, oito observações 
de jornadas de aula completas, totalizando 72 protocolos. Ao final do 
ano letivo, entrevistamos cada uma das docentes. No concernente às 
observações de aula, verificamos, ao longo das jornadas, se as atividades 
de escrita eram propostas individualmente, em grupo, envolvia uma 
parte da turma, o coletivo ou se a professora assumia a correção das 
atividades. Como resultados ilustrativos, destacamos que houve um 
notório investimento de atividades de escrita alfabética realizadas 
individualmente, sobretudo nos primeiros anos. Não houve, também, 
variações nas proposições dos aspectos do sistema notacional, de modo 
que as atividades, essencialmente, se repetiam. Surpreendeu-nos a 
escassez de momentos em que o ensino da notação alfabética permitisse 
aos alunos trabalhar em duplas ou grupos maiores. Ressaltamos os 
números encontrados nos terceiros anos, quanto a esse eixo de ensino, 
etapa do ciclo em que, a nosso ver, o aluno já deveria ter consolidado 
esse conhecimento. As atividades de escrita alfabética contaram 
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minimamente com a participação efetiva da turma como um todo, ao 
contrário, predominou a intervenção de uma pequena parcela dos alunos. 
Sublinhamos, ainda, que, em alguns momentos, as professoras, movidas 
por uma ansiedade em garantir a resolução das questões, respondiam 
para os alunos sem que fosse assegurada uma reflexão.

Palavras-chave: Escrita alfabética. Ensino. Ciclos. Agrupamentos.
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Leitura, escrita e nomeação rápida em estudantes 
do 3o ano do ensino fundamental

Gutemberg Bastos Oliveira Júnior
gutemberg.bastos@hotmail.com

Ronei Guaresi
roneiguaresi@uesb.edu.br

As avaliações oficiais de qualidade em educação colocam em xeque o 
ensino da leitura e da escrita no Brasil. Numa tentativa de mudança 
desse cenário parecem-nos importante conhecimentos acerca dos perfis 
linguísticos, cognitivos e psicossociais dos sujeitos que se apresentam 
ao aprendizado da leitura e da escrita. Nesse sentido, neste estudo 
foram avaliados 60 sujeitos do 3º ano do ensino fundamental, sendo 
administrados os seguintes instrumentos: PROLEC (desempenho em 
leitura); subteste de escrita; Teste de Nomeação Seriada Rápida (NR). 
A correlação entre os escores totais do teste de NR e desempenho em 
leitura foi de - 0,514, ou seja, observou-se correlação negativa moderada 
entre essas variáveis. Considerando a NR de letras e dígitos a correlação 
com o desempenho em leitura foi de - 0,60, ou seja, a correlação entre 
essas variáveis é negativa e forte. A relação entre médias de NR e de 
desempenho em leitura, considerando as etapas de aquisição da escrita, 
é expressa com os seguintes dados: a) pré-silábico: 238,33 segundos 
em NR e 10,17 pontos em desempenho em leitura; b) silábico: 202,71 
e 51,29; c) silábico-alfabético: 216,20 e 61,60; d) alfabético: 190,88 e 
124,04. Na comparação dessas médias de desempenho em NR e em 
leitura, considerando as etapas de escrita, observa-se um desempenho 
inversamente proporcional, ou seja, conforme aumenta o desempenho 
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em leitura diminui o tempo em que os sujeitos levam para nomear. Rosal 
(2014), em estudo com crianças ainda em fase pré-escolar, observou 
correlação importante entre consciência fonológica, nomeação seriada 
rápida e escrita. Os resultados aqui apresentados corroboram os de Rosal 
(2014) em relação à escrita e à NR, o que sugere que nomear rapidamente 
é importante habilidade que se relaciona com aprendizado da escrita. 
Ainda, os resultados deste estudo e de boa parte da literatura científica 
(ROSAL, 2014; ALVES, MARIZ e BICALHO, 2011; FERREIRA, CAPELLINI, 
et al, 2003; CAPELLINI et al, 2009; DEMO, 2007) sugere que a nomeação 
rápida é, ainda, importante fator preditivo de aprendizado da escrita.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Nomeação rápida.
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O desenvolvimento da leitura e da escrita nas séries iniciais  
e seus significados psicopedagógicos

Virgínia Maria Oliveira Borges
voborges@hotmail.com

Este estudo monográfico visa compreender o universo da leitura e da 
escrita como processo inicial de estimulação para toda uma vida de 
contribuições históricas e sociais para sua própria existência. Ressalta a 
necessidade do resgate do interesse pelos livros e lápis, pois nos primeiros 
anos há uma disponibilidade cognitiva que depois se perde. O letramento 
vai além do domínio do código escrito da cultura em que vive, pois o 
indivíduo já nasce inserido numa cultura, numa sociedade, num grupo 
social. A leitura de mundo, portanto, precede a leitura da palavra escrita. 
Neste contexto, compreender e caracterizar a função da leitura e da 
escrita no contexto sócio-cultural faz parte de um registro próprio e 
único. Com base na pesquisa realizada, foi analisado a quantas anda 
o trabalho realizado nas escolas para a aquisição de competência da 
leitura e escrita autônoma em nossos alunos por meio de uma entrevista 
quantificadora com docentes.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Autonomia.
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Alfabetização de adultos em santa catarina: vida e 
aprendizagem numa abordagem fenomenológica

Lourival José Martins Filho
lourivalfaed@gmail.com

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho fenomenológico, realizada 
com adultos/idosos em processo de alfabetização, que procurou identificar 
práticas curriculares exitosas no desenvolvimento da oralidade, da 
escrita e da leitura de alfabetizandos(as) com mais de 65 anos de idade. 
A inquietação que gerou o tema/problema é parte do compromisso 
do programa de ensino, pesquisa e extensão: SAFIRA – Saberes e Fazeres 
em Alfabetização que coordenamos na Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Registra-se que numa pesquisa fenomenológica não visualizamos 
o acontecimento somente como um exemplo desta ou daquela teoria 
que possuímos, queremos compreendê-lo como um fenômeno com sua 
própria significação. Isso nos encaminha a uma atitude a partir da qual 
apreendemos a experiência vivida conforme ela é vivenciada. Neste 
caminhar, foram selecionados intencionalmente cinco participantes 
residentes na Região da Grande Florianópolis. Então, do ponto de vista 
dos processos de leitura e escrita, as entrevistas analisadas apontaram 
as seguintes dimensões: o desejo de ler e ampliação dos repertórios de 
leitura por meio da alfabetização; a alegria de ler na terceira idade e 
o poder da escrita nas diferentes situações da vida. Na alfabetização 
de adultos/idosos, é fundamental a compreensão que a mesma jamais 
pode reduzir-se num simples conhecer de letras, palavras e frases. 
A vida se mistura e se ensopa com o texto de cada um/a em processo 
de alfabetização. A dimensão da alfabetização se ampliou e hoje ela é 
quesito fundamental na permanente criação e recriação da sociedade, 
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sendo compromisso de todos os atores e instituições sociais. Este 
trabalho reafirma o compromisso de uma educação inclusiva em todos 
os níveis e modalidades de ensino, colocando-se neste cenário a Educação  
de Jovens e Adultos.

Palavras-chave: Alfabetização de adutos/idosos. Aprendizagem da 
leitura e da escrita.
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Processamento morfológico e dificuldades de leitura:  
um estudo com adultos disléxicos

Angela Mafra de Moraes
angelamafram@hotmail.com 

Janaina Weissheimer
janaina.weissheimer@gmail.com

Mailce Borges Mota
mailcemota54@gmail.com

O processamento morfológico de disléxicos é uma questão de intenso 
debate. A razão para este debate é que morfemas possuem tanto 
propriedades formais quanto semânticas. Embora a hipótese baseada na 
forma sugira que o processamento morfológico é baseado principalmente 
em propriedades formais, a hipótese baseada no significado propõe que 
são as propriedades semânticas dos morfemas que estão em jogo no 
processo de reconhecimento lexical. Neste estudo abordamos ambas 
as hipóteses, investigando disléxicos e não-disléxicos adultos, falantes 
nativos do Português Brasileiro, ao processar morfologia escrita. Mais 
especificamente, procuramos saber se os adultos com diagnóstico de 
dislexia dependem dos morfemas durante o reconhecimento visual 
de palavras, e, em caso afirmativo, se essa dependência é influenciada 
por suas propriedades semânticas. Baseado em Quémart e Casalis 
(2013), foi realizado um experimento de priming mascarado, no qual os 
participantes realizaram uma tarefa de decisão lexical com base em quatro 
condições: morfológica (por exemplo, livreiro - livro), pseudoderivação 
(por exemplo, vagão - vaga), controle ortográfico (por exemplo, corrida 
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- cor) e controle semântico (por exemplo, maçã - fruta). Os participantes 
visualizaram as palavras em uma tela de computador e decidiram se 
eram palavras reais em português brasileiro. Os resultados mostram 
que os disléxicos processam morfemas durante o reconhecimento 
visual de palavras, corroborando os resultados de Quémart e Casalis 
(2013). Foram encontrados efeitos significativos de priming morfológico, 
apenas na condição morfológica. Estes dados apoiam a hipótese de que os 
disléxicos são capazes de processar unidades maiores, ou seja, morfemas, 
para decodificar palavras mais rapidamente. Ainda, os resultados são 
interpretados como evidência de que o processamento morfológico dos 
disléxicos é mais influenciado pelo significado que pela forma, e que o 
léxico mental de disléxicos adultos parece estar organizado em torno 
de unidades morfológicas.

Palavras-chave: Dislexia do desenvolvimento. Morfologia derivacional. 
Processamento de leitura.
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A relação entre memória operacional e risco de transtorno  
de leitura: um estudo com crianças do projeto ACERTA

Janaina Weissheimer
janaina.weissheimer@gmail.com

Renata Callipo Fujii
renatacallipofj@gmail.com

O presente trabalho integra o projeto ACERTA, projeto multi-cêntrico e 
longitudinal que pretende estudar a identificação precoce de transtornos 
de aprendizagem (Dislexia ou Discalculia) a partir de bases de dados de 
avaliação escolar padronizadas. 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 – Automated Working Memory 
Assessment) e de medidas no teste de inteligência fluida RAVEN. Neste 
contexto, consideramos as seguintes questões: (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 Brasil dos 
alunos do terceiro ano do ensino fundamental de seis escolas pertencentes 
ao Projeto, foram analisadas e comparadas aos escores dos testes de 
memória de trabalho e inteligência fluida. Entendemos que os resultados 
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do presente estudo são relevantes à medida que contribuem para o 
entendimento de que transtornos de leitura tem uma ligação íntima 
com capacidade de memória de trabalho, principalmente no que diz 
respeito ao componente fonológico.

Palavras-chave: Aprendizagem da Leitura. Memória de Trabalho. 
Dislexia.
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Perfil cognitivo de crianças com dificuldades gerais em leitura 
participantes das oficinas de leitura e escrita

Flávia Gomes
flavia.gomes.psi@gmail.com

Imira Fonseca
imirafonseca@gmail.com

Jane Correa
jncrrea@gmail.com

Joyce Diniz
joyce.md@hotmail.com

Raquel Carlos Magno Andrade
raquelcmandrade@gmail.com

As dificuldades no aprendizado da língua escrita repercutem de 
forma significativa em toda a vida escolar da criança. No contexto 
das dificuldades gerais em leitura e escrita, avaliar o perfil cognitivo 
das crianças possibilita a identificação das estratégias que ancoram a 
superação dos obstáculos. Sendo assim, o presente estudo analisou o 
perfil de habilidades linguístico-cognitivas de 10 crianças participantes 
das Oficinas de Leitura e Escrita do Instituto de Psicologia da UFRJ, entre 
6 e 12 anos, com dificuldades gerais de leitura e escrita. Ao realizarem 
a avaliação, os instrumentos utilizados foram: Teste de Desempenho 
Escolar (TDE), tarefas de consciência fonológica, Escala de Inteligência 
Wechsler para Crianças - 3ª Edição (WISC-III), Tarefa de Nomeação 
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Automatizada Rápida (RAN) e Matrizes Progressivas de Raven. A partir 
dos escores obtidos nas tarefas de consciência fonológica e RAN de 
estímulos figurativos, foi realizada uma análise de Cluster e discriminados 
dois grupos: um composto por crianças com menor dificuldade e outro 
formado por crianças com maior dificuldade nestas habilidades. Os 
grupos diferiram de forma expressiva nas tarefas de reconhecimento 
de sílaba inicial e final, subtração de sílaba e RAN de objetos. Diferenças 
expressivas entre estes dois grupos foram também encontradas em 
habilidade não verbal avaliada pelo RAVEN, nos índices de QI verbal, 
QI de execução do Wisc-III, particularmente, nos seguintes subtestes: 
aritmética, vocabulário, completar figuras, armar objetos, procurar 
símbolos e compreensão. O TDE não foi realizado pelas crianças que 
compõem o grupo com menor desempenho. Com base nesses resultados é 
possível observar que, as dificuldades gerais em leitura e escrita são tanto 
maiores quanto são as dificuldades nas habilidades de processamento 
fonológico, vocabulário, velocidade de processamento e de organização 
e planejamento visoconstrutivas.

Palavras-chave: Leitura e escrita. Dificuldades de aprendizagem. 
Habilidades cognitivas.
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Perfil linguístico-cognitivo de crianças com dislexia das 
oficinas de leitura e escrita da UFRJ

Deborah Ambre
deborahambre@gmail.com

Fernanda Rosa
fernanda.brosalmeida@gmail.com

Jane Correa
jncrrea@gmail.com

Katherine Leal
brancoleal@katherine.com.br

Stella Varizo
stella_varizo@hotmail.com

Ler e escrever são habilidades fundamentais para o desenvolvimento 
e aprendizado da criança, uma vez que a construção do conhecimento 
está disponível, majoritariamente, por materiais escritos. No entanto, 
algumas crianças revelam dificuldades específicas no aprendizado da 
linguagem escrita, de modo que aprender a ler e escrever se torna uma 
tarefa penosa. A dislexia está associada a alterações neurobiológicas que 
resultam em prejuízos em habilidades linguísticas. Por meio de estudo de 
casos múltiplos, o presente trabalho descreve o perfil linguístico-cognitivo 
de 5 crianças encaminhadas para o projeto Oficinas de Leitura e Escrita da 
UFRJ com queixas escolares e que, após avaliação, foram diagnosticadas 
com dislexia. Estas crianças apresentavam idade entre 7 a 13 anos, 
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cursando do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental. Foram avaliadas em 
habilidades verbais e não verbais por meio dos subtestes da Escala de 
Inteligência Wechsler para Crianças - 3ª edição (WISC-III). Realizaram, 
ainda, o teste de desempenho escolar (TDE), tarefas de consciência 
fonológica e de nomeação automatizada rápida. O desempenho da maior 
parte das crianças no TDE de leitura e escrita foi abaixo do esperado 
para seus pares, assim como nas tarefas de nomeação automatizada 
rápida, tanto para estímulos figurativos, quanto para alfanuméricos. O 
perfil das crianças com dislexia em atendimento no projeto das Oficinas 
de Leitura e Escrita nas habilidades de processamento fonológico revela 
dificuldade apenas em acesso lexical (RAN). Em relação às habilidades 
de leitura, embora com variações individuais, as crianças com maior 
escolaridade apresentaram leitura relativamente fluente para palavras 
frequentes com padrão consoante vogal. Leitura mais silabada, como 
imprecisa, foi associada a padrões silábico-ortográficos mais complexos, 
como também a polissílabos. Em termos cognitivos, as crianças tiveram 
desempenho global médio no WISC III, entretanto, os escores das tarefas 
verbais foram inferiores ao das tarefas relacionadas com habilidades de 
execução. Desta forma, considera-se importante, para a avaliação clínica 
da dislexia, observar que crianças com dislexia nem sempre apresentam 
dificuldades em todas as habilidades de processamento fonológico, 
conforme os perfis deste estudo de casos múltiplos sugerem.

Palavras-chave: Dislexia. Habilidades cognitivas. Processamento 
fonológico.
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Dificuldades de leitura dos alunos do 5º ano em uma escola 
no município de Rafael Godeiro - RN

Josileide De Paiva Oliveira Dantas
josileidepaiva@hotmail.com

Jozenice Fernanda De Paiva Oliveira
jozenicefernanda@hotmail.com

A dificuldade de leitura é um problema verificado em grande maioria 
das escolas públicas. Este é um dos múltiplos desafios a ser enfrentado 
pela escola e que preocupa muitos educadores, visto que a aquisição da 
leitura é fator predominante para agir com autonomia nas sociedades 
letradas. Diante deste fato, foi realizada esta pesquisa que teve como 
objetivo analisar o processo de ensino-aprendizagem da leitura dos 
alunos do 5º ano em uma escola no Município de Rafael Godeiro-RN. 
Buscaram-se identificar os fatores que provocam as dificuldades de 
aprendizagem da leitura, averiguando como os professores atuam no 
processo de ensino-aprendizagem e os recursos utilizados. Foi uma 
pesquisa de caráter bibliográfica com respaldo em kleiman (2007), Soares 
(1998), Solé (1998), Martins (1994), dentre outros que contribuem de 
forma positiva no processo de aprendizagem da leitura. Articulamos 
a este procedimento a aplicação de questionário e a observação de 
algumas aulas de leitura para maior análise da: metodologia utilizada 
pelos profesores; dificuldades encontradas no ensino da leitura e os 
recursos utilizados. Constatou-se que as aulas envolvendo leituras eram 
insuficientes para que os alunos se familiarizassem com textos, pois a 
mesma ocorria somente em dois momentos no decorrer da semana. 
Eram aulas mecânicas sem leituras diversificadas, nas quais o recurso 
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utilizado se limitava ao livro didático. Faltava motivação nas aulas que 
despertasse o gosto pela leitura. Não existia o contato com a biblioteca 
da escola. Os alunos tinham pouco conhecimento do acervo existente na 
instituição. Outro fator constatado foi a falta de incentivo à leitura por 
parte dos pais no cotidiano familiar, fator necessário para a formação 
de leitor eficiente e consciente de sua atuação como indivíduo capaz de 
viver de maneira participativa em sociedade.

Palavras-chave: Dificuldade. Leitura. Ensino. Aprendizagem. 
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Os desvios ortográficos numa perspectiva linguística

Angela Claudia Rezende do Nascimento Rebouças
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Este trabalho apresenta reflexões acerca do processo de aprendizagem 
da escrita ainda na primeira infância. A escrita, que é um sistema de 
representação simbólico, tem sido bastante estudada por pesquisadores 
das áreas afins da educação e estudos da linguagem e muitas vezes 
seu processo de aquisição tem evidenciado grandes dificuldades por 
parte do aluno, principalmente no que diz respeito a desvios da norma 
padrão influenciados pela oralidade. Já de posse do entendimento de 
que os “erros” não são “erros” como culturalmente são chamados, mas 
são inadequações, desvios, tecemos reflexões e comentários baseados 
em conhecimentos e pesquisas linguísticas sobre o tema e fazemos 
apontamentos sobre a melhor forma de tratar os desvios, algumas causas 
e possíveis pontos a serem tratados pelo professor para que a aquisição 
da língua escrita ocorra de forma satisfatória, na idade adequada para 
tal. Os trabalhos que embasam este texto são de pesquisadores da área 
da linguística; Kleiman (1995), Marchuschi (2001), Bagno (2000) e de 
educação e pedagogia como áreas afins de eestudo, Teberosky (1992), 
Kleiman (1995), Ferreiro (1987), Silva (1991). Algumas conclusões mostram 
que os chamados “erros”, como eram erroneamente denominados os 
desvios, são comuns e naturais no processo de aquisição da escrita, 
merecendo, no entanto, um tratamento e ações adequadas para que a 
escrita seja plenamente desenvolvida pelas crianças ainda na primeira 
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infância. Muitos desses desvios têm motivações fonológicas, e são 
transitivos na aprendizagem da modalidade escrita da língua, caso haja 
uma continuidade no processo e considerando as fases do aprendizado 
da língua escrita.

Palavras-chave: Desvios. Ortografía. Lingüística. Aquisição. 
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Entendendo as dificuldades: a importância da análise  
de demanda para o planejamento da intervenção

Adriana Durão Menna Barreto
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Raphaela Machado da Silva
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Stefani Pagarra Abbate
stefanipabbate@gmail.com

O presente estudo trata da caracterização, da procura de atendimento 
para as dificuldades no aprendizado da leitura por crianças e adolescentes 
na clínica-escola do Instituto de Psicologia da UFRJ ao longo dos 4 
últimos anos. A caracterização da demanda compreendeu: idade, nível 
socioeconômico, escolaridade, nível pedagógico em leitura e hipótese 
diagnóstica. Valendo-se da metodologia retrospectiva documental, foram 
examinadas as fichas de triagem de um total de 34 crianças e os informes 
produzidos na avaliação linguístico-cognitiva realizadas com as mesmas. 
Observou-se que 59% das crianças chegam com idade compreendida 
entre 8 a 10 anos. Quarenta e três por cento das famílias têm renda de até 
 R$ 1085,00, sendo que a percentagem cumulativa de famílias com renda de 
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até R$ 1734,00 chega a 68%. Sessenta e dois por cento das crianças cursam 
entre o 2º e o 4º ano do Ensino Fundamental. Quanto ao nível pedagógico 
das crianças em leitura e escrita, observa-se que 35% sequer leem ou 
escrevem, 35% são leitores pouco habilidosos e 30% compreendedores 
pouco habilidosos. Quarenta e um por cento das crianças recebem 
diagnóstico relacionado diretamente a transtornos de leitura e escrita. 
Dentre estes diagnósticos, 29% se tratam de dificuldades gerais em leitura 
e escrita e 12% correspondem à dislexia. Cinquenta e nove por cento 
das crianças não foram diagnosticadas com transtornos relacionados 
primariamente à leitura e escrita. Neste grupo estão 15% crianças 
diagnosticadas com outros transtornos do neurodesenvolvimento, 6% 
com psicose, 9% com dificuldades afetivo-emocionais, 9% com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 15% com Deficiência Intelectual, 3% com 
Déficit Específico de Linguagem (DEL) e 3% com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH). Após o processo de avaliação, e com 
a elaboração do informe diagnóstico, é possível chegar à compreensão 
mais aprofundada das demandas de cada criança. O entendimento das 
dificuldades e habilidades permite o melhor planejamento, quer do 
acolhimento das famílias, quer do atendimento oferecido às crianças e aos 
adolescentes. Ademais, o conhecimento das demandas da Clínica-Escola 
pode auxiliar na organização de práticas institucionais e psicopedagógicas 
voltadas ao amparo adequado à demanda da criança e à prevenção e 
tratamento das dificuldades na aprendizagem da escrita.

Palavras-chave: Perfil socioeconómico. Análise de demanda. Dificuldades 
de aprendizagem. Planejamento da intervenção.
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Projeto de intervenção pedagógica no processo de leitura 
 e escrita das crianças com déficit de aprendizagem:  

alfabetizar para integrar.

Kelly Cristina de Medeiros da Silva
kellycristina1971@gmail.com

O projeto de intervenção pedagógica no processo de leitura e escrita 
das crianças com déficit de aprendizagem: alfabetizar para integrar, 
é uma ação desenvolvida pela Escola Municipal Professor Francisco 
Morais Filho, localizada na cidade de Mossoró, RN. Ele foi iniciado em 
2014, depois de um diagnóstico feito nas turmas de terceiro ano, que 
indicou que 17% de alunos apresentavam déficits no seu processo de 
alfabetização. Em 2015 o projeto teve continuação, pois ainda continuamos 
com um percentual de alunos com déficit de letramento e alfabetização. 
Como objetivo geral deste projeto temos: contribuir com o processo de 
alfabetização e letramento dos alunos que apresentam dificuldades para 
se tornarem alfabetizados. Para tanto, temos como objetivos específicos: 
fazer diagnóstico para definir os alunos que participarão do projeto e 
redistribuí-los com os colaboradores; promover intercâmbio entre os 
professores colaboradores e professores; envolver a família no processo; 
desenvolver atividades diferenciadas, diversificadas e lúdicas; monitorar 
o desenvolvimento de cada criança, mensalmente. A metodologia 
desenvolvida, parte inicialmente da definição dos alunos que integrarão o 
projeto. Em seguida, os alunos serão distribuídos entre as colaboradoras 
que serão previamente convidadas a contribuir, desenvolvendo atividades 
extraclasse com os referidos alunos. Essa distribuição é através de um 
cronograma. No primeiro dia de atividade com o aluno, a colaboradora 
faz uma leitura individual e uma produção escrita para ter noção do nível 
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que a criança se encontra. Conhecendo o nível do aluno, a colaboradora 
é orientada nas atividades a serem realizadas, a partir de um banco de 
atividades. Durante o desenvolvimento das atividades, as colaboradoras 
e as professoras devem estar sempre mantendo contato, discutindo 
sobre o avanço ou dificuldades para repensar as estratégias, seja de 
continuidade ou não. Os referidos alunos são avaliados mensalmente 
e as professoras orientadas para desenvolver atividades diferenciadas. 
Temos vivenciado resultados positivos. No ano de 2014, 90% dos alunos 
envolvidos no projeto, evoluíram de forma satisfatória. No corrente 
ano, após uma análise comparativa entre os dois primeiros bimestres, 
já concretizamos avanços significativos. Não são resultados conclusivos, 
uma vez que o projeto continuará até o final do ano letivo.

Palavras-chave: Letramento e alfabetização. Intervenção. Déficit de 
aprendizagem.





SESSÕES COORDENADAS 
DE TRABALHOS DE PESQUISA

SCTP 5 - APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA  
E AS ESTRATÉGIAS METALINGUÍSTICAS



116

SESSÕES COORDENADAS DE TRABALHOS DE PESQUISA

Aprendizagem inicial da linguagem escrita:  
um estudo realizado com crianças do terceiro ano  

do ensino fundamental.
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Leitores iniciantes devem aprender a ler palavras com rapidez e precisão. 
De acordo com Ehri (2012), podem ser utilizadas diferentes estratégias 
de leitura de palavras (decodificação, analogia, precisão), sendo que a 
mais eficiente consiste no reconhecimento automatizado de palavras, 
que exige conexões entre grafemas e fonemas e reconhecimento da grafia 
das palavras ligadas às suas pronúncias e significados na memória. Para 
tornar-se leitor hábil é necessário adquirir o conhecimento do sistema 
alfabético e ter desenvolvida a consciência fonêmica. Foi objetivo do 
estudo verificar o desempenho de um grupo de crianças do 3º ano do 
Ensino Fundamental I no reconhecimento de palavras e na compreensão de 
frases, bem como a relação de precedência do reconhecimento de palavras 
sobre a compreensão de frases. Foi também objetivo levantar hipóteses 
sobre o impacto da escola na aquisição da leitura, considerando-se dois 
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componentes: a decodificação e a compreensão. O estudo foi realizado 
em três escolas da região metropolitana de São Paulo, sendo duas escolas 
públicas estaduais e uma escola da rede privada de ensino. Participaram 
250 crianças do 3º ano do Ensino Fundamental I, com média de idade 
de 8,1 anos, sendo 164 meninas e 86 meninos. Foram utilizados dois 
instrumentos de aplicação coletiva: uma tarefa de reconhecimento de 
palavras (TRP), contendo 90 itens, e uma tarefa de compreensão de leitura 
de frases (TCL), contendo 16 itens. Os resultados mostraram uma média 
de acerto de 71,54 das palavras. Os erros com interferência fonológica 
foram mais frequentes do que erros com interferência semântica. O 
impacto do tipo de escola sobre a aprendizagem foi sugerido pelo melhor 
desempenho dos alunos da escola da rede privada, tanto na leitura de 
palavras quanto na compreensão de frases. Observou-se também uma 
correlação de 0,64 entre as tarefas de reconhecer palavras e de ler e 
compreender frases.

Palavras-chave: Linguagem Escrita. Aprendizagem. Alfabetização.
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Começando a aprender a ler em Português do Brasil: 
contribuições da consciência fonêmica  

e da amplitude visuoatencional

 Maria Regina Maluf
marmaluf@gmail.com

 Renan de Almeida Sargiani
sargiani@gmail.com

O desenvolvimento da leitura de palavras em um sistema alfabético de 
escrita, como é o caso do Português, requer aprender as relações entre 
sequências visuais de símbolos gráficos (letras/grafemas) e as unidades 
correspondentes de sons (fonemas), o que é chamado de mapeamento 
ortográfico. Consciência fonêmica refere-se à sensibilidade e controle 
intencional sobre os menores sons da fala, ou seja, os fonemas. Amplitude 
visuoatencional (AVA) refere-se ao número de elementos visuais distintos 
(por exemplo, letras) que podem ser processados em simultâneo dentro 
de um conjunto definido (por exemplo, palavras) em um única fixação 
de olhar. Quase não existem estudos sobre essas duas habilidades e seu 
papel no desenvolvimento da leitura entre falantes do português do Brasil, 
embora existam muitos estudos em outros idiomas, principalmente em 
inglês e francês. Neste estudo transversal investigou-se as contribuições 
da AVA e da consciência fonêmica para o desempenho de leitura de 
crianças falantes do português do Brasil. A amostra consistiu em 48 
crianças brasileiras de uma escola pública da cidade de São Paulo, sendo 
16 alunos por série. As médias de idade variaram de 78 meses a 119 meses. 
As crianças foram avaliadas em 3 sessões por meio de uma bateria de 
tarefas que incluíam leitura de palavra isoladas, consciência fonêmica, 
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AVA, inteligência não-verbal, memória fonológica e limiar de identificação 
de letras. Os resultados mostraram que a AVA e a consciência fonêmica 
se correlacionam com o desempenho na leitura do 1º ao 5º ano. Essa 
correlação é especialmente forte no 1º ano, e em menor medida no 3º 
e 5º ano. Entretanto, a AVA também se correlacionou com leitura de 
palavras irregulares e pseudopalavras no 3º e 5º ano, sugerindo um 
papel importante na decodificação de palavras não-familiares ou com 
irregularidades ortográficas. Considera-se que estes resultados sugerem 
que a consciência fonêmica e AVA desempenham um papel mais forte 
no 1º ano porque eles facilitam a aquisição do mapeamento ortográfico 
e da decodificação de palavras. Com o aumento da escolaridade, o papel 
da consciência fonêmica e da AVA no desempenho de leitura diminui, 
porque a maioria das palavras passam a ser lidas por memória.

Palavras-chave: Consciência fonêmica. Amplitude visuoatencional. 
Leitura. Alfabetização. Educação.
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metalinguísticas nos Cadernos de Formação do Pacto 
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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 
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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 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.
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Indiscutivelmente, a aprendizagem da escrita tem sido um dos aspectos 
mais discutidos no que diz respeito à temática alfabetização, pois sem 
a apreensão desse conhecimento ensinável, que é a escrita, não há 
como se consolidar a alfabetização, ainda que outras habilidades sejam 
desenvolvidas pelos alunos durante esse percurso. Desse modo, ao 
entendermos que para ser considerado alfabetizado o indivíduo deva ser 
capaz de compreender o funcionamento do sistema de escrita, dominando 
as correspondências grafofônicas, ter fluência de leitura e domínio de 
estratégias de compreensão e de produção de textos escritos, realizamos 
um estudo de caso, com a observação da prática de uma professora do 1º 
ano do ciclo de alfabetização em uma escola municipal de Belém, o qual 
objetivou compreender os processos de ancoragem entre conhecimentos 
advindos de processos de formação e práticas docentes. Assim sendo, 
da tese, em fase de conclusão, intitulada Ancoragens entre conhecimentos 
formativos e práticas de professores do ciclo básico de alfabetização, fizemos 
um recorte com a intenção de mostrar como o trabalho com o texto, em 
sala de aula, é um elo importante para a apropriação do Sistema de Escrita 
Alfabética – SEA. A partir da análise da prática docente, percebemos o 
texto sendo usado para, de certo modo, sistematizar o ensino de alguns 
elementos da linguagem escrita, assim como notamos que, a partir da 
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apropriação de alguns conhecimentos referentes ao trabalho com o texto 
pela professora, há uma mudança no modo de a mesma conduzir sua 
prática até chegar à inserção de atividades que promovam a compreensão, 
pelas crianças, dos princípios do SEA como exploração de sons de letras 
inicial e final, constituição das sílabas e sílaba como unidade fonológica, 
importantes ao aprendizado da escrita.

Palavras-chave: texto. Alfabetização. Sistema de escrita alfabética. 
Prática docente. 
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A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística que se relaciona 
à análise da linguagem oral nas unidades sonoras que a compõem, ou 
seja, a compreensão que a fala pode ser segmentada em palavras, sílabas 
e fonemas, e à manipulação consciente dessas unidades. Nesta pesquisa 
pretendemos investigar o papel da consciência fonológica e do ensino 
explícito das relações letra-som para a aquisição do sistema de escrita 
alfabética em crianças que não conseguiram garantir esta apropriação 
nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Tem como objetivo analisar 
os resultados de um programa de intervenção composto por atividades 
de consciência fonológica e atividades de ensino das relações letra-som 
para o processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética em alunos do 
3º ano do Ensino Fundamental. Apresenta um delineamento de natureza 
experimental, realizado com dois grupos experimentais e dois grupos 
controle. É organizado em três fases: 1ª fase: pré-teste para todos os 
participantes, com aplicação de atividades para avaliar habilidades de 
leitura e escrita de palavras; 2ª fase: aplicação do programa de intervenção 
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para os grupos experimentais, com atividades lúdicas que objetivam 
desenvolver habilidades de consciência fonológica e a compreensão 
das relações letra-som; e 3ª fase: pós-teste para todos os participantes, 
com aplicação de atividades de leitura e escrita de palavras para avaliar 
os resultados do programa de intervenção sobre o desenvolvimento da 
aquisição da escrita nos alunos participantes dos grupos experimentais. 
A pesquisa encontra-se em andamento, na fase da aplicação do programa 
de intervenção. Os resultados do pré-teste demonstraram que os alunos 
que ainda não se apropriaram do sistema de escrita alfabética apresentam 
defasagem idade-série, possuem dificuldades no reconhecimento das 
letras do alfabeto e nas correspondências letra-som, não conseguem 
escrever as palavras alfabeticamente, tampouco realizam uma leitura 
fluente das palavras. Com esses achados preliminares percebemos que 
parece existir uma relação interativa entre consciência fonológica e a 
aquisição da linguagem escrita. Partimos, portanto, da hipótese de que a 
realização de atividades que desenvolvam a habilidade metalinguística em 
concomitância com atividades que ensinem as relações existentes entre 
grafemas e fonemas pode favorecer para que os alunos com dificuldades 
avancem na aquisição da linguagem escrita.

Palavras-chave: Consciência fonológica. Relações letra-som. Sistema 
de escrita alfabética.
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Embora o papel da consciência fonológica já esteja bem estabelecida 
na literatura, as demais habilidades do processamento fonológico 
têm sido menos estudadas, gerando até mesmo controvérsias. Este 
trabalho investigou se as habilidades de consciência fonológica, memória 
de trabalho, nomeação rápida e processamento visual contribuem 
significativamente e de modo independente para a aquisição da 
leitura e da escrita, analisando ainda a possível correlação entre essas 
habilidades. Participaram desta pesquisa 50 crianças de 3º Ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola pública do interior de São Paulo. Foram 
utilizados instrumentos padronizados para a avaliação da leitura, escrita, 
consciência fonológica, memória de trabalho fonológica, nomeação 
automatizada rápida e processamento visual. Os dados foram analisados 
quantitativamente, através de técnicas correlacionais e de análise de 
regressão, visando identificar a relação entre as variáveis estudadas 
e a contribuição das variáveis consideradas preditoras (consciência 
fonológica, memória de trabalho fonológica, nomeação automatizada 
rápida e processamento visual) sobre as habilidades de leitura e escrita. 
Os resultados obtidos sugerem que, dentre as habilidades avaliadas, a 
consciência fonológica e a memória de trabalho fonológica são as que mais 
contribuem para o desempenho inicial em leitura e em escrita. Por outro 
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lado, dentre as habilidades de nomeação automatizada rápida, apenas a 
nomeação de letras demonstrou correlação significativa com a leitura 
e a escrita. Por fim, não houve correlação das habilidades de leitura e 
escrita com o processamento visual. Resultados de uma análise fatorial 
exploratória sugerem ainda o agrupamento das variáveis preditoras em 
três fatores, relativamente independentes, sendo o primeiro formado pelas 
habilidades de memória fonológica e consciência fonológica, o segundo 
pela nomeação automatizada rápida e o terceiro pelo processamento 
visual, corroborando assim os resultados de pesquisas que consideram 
a nomeação rápida como uma habilidade relativamente independente 
do processamento fonológico.

Palavras-chave: Consciência fonológica. Memória de trabalho fonológica. 
Nomeação automatizada rápida. Leitura. Escrita.
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A leitura proficiente em língua materna colaborando com o 
desenvolvimento da leitura inferencial em língua estrangeira

Maria Inez Matoso Silveira
mimatoso@uol.com.br

Niedja Balbino do Egito
niedjabalbino@yahoo.com.br

Este trabalho tem como temática o aprendizado da leitura, levando-se em 
conta que muito já foi investigado sobre a importância do desenvolvimento 
de estratégias e técnicas de leitura inferencial para a formação de um 
leitor proficiente. Nosso objetivo, com esta pesquisa, é colaborar com 
a formação leitora numa expectativa lógica de que quanto melhor o 
nível de leitura inferencial na língua materna, melhor será esse nível 
na língua estrangeira. A história viu passar pelas escolas vários modelos 
teóricos de leitura. Nosso trabalho retoma esses modelos a título de 
revisão e minha especulação tem dado conta de que, em língua materna, 
decodificar era realmente necessário como ponto de partida para a 
formação do leitor, baseando-me em Dehaene (2012) que afirma que, 
com a crucificação do método grafo-fônico, a partir das descobertas 
do método global, gerado a partir do modelo sociopsicolinguístico de 
Goodman (1986), as crianças perderam o benefício de uma aprendizagem 
rigorosa que levava em consideração as correspondências entre grafemas 
e fonemas. Hoje recebemos nos cursos superiores pessoas que foram 
alfabetizadas de formas bem diferentes. A lógica de base desta pesquisa 
é qualitativa, pautada na etnografia. Isto posto, temos uma pergunta 
de pesquisa: “como o nível de leitura inferencial em língua materna 
influencia a leitura em língua estrangeira?” E durante as oficinas de 
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leitura da disciplina de Língua Inglesa do IFAL/M.D, estou colhendo os 
dados gerados para simultânea e posterior análise, a partir da aplicação 
de exercício com texto lacunado, questionário, entrevista e protocolo 
verbal, que é o que há de mais recente nessa área, por ser apropriado para 
obter informações sobre processos não observáveis que acontecem na 
mente dos participantes. Estou seguindo a perspectiva do estudo de caso 
com observação participativa e abordagem interpretativa no contexto 
escolhido. Este trabalho tem demonstrado que para o reconhecimento de 
qualquer texto é necessário um acordo entre vários sistemas cerebrais 
para se chegar a uma interpretação, mas sempre começando pela 
decodificação e, só depois dessa, agregando vários outros esquemas, 
onde os vários conhecimentos do sujeito leitor entram num processo 
de ajuda simultânea e assim o cérebro produz as inferências.

Palavras-chave: Alfabetização. Decodificação. Ensino. 
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Coadunação entre cartas e poemas de Drummond e Zila  
em meio à temática da terra: uma abordagem  
do texto literário no Ensino Fundamental II

Daniel César Cardoso
kaesar1980@hotmail.com

Relato e análise do processo de construção e aplicação de uma Unidade 
Temática numa turma de 7º ano do Ensino Fundamental II nas aulas 
de Português, com a consequente elaboração de um CD como produto 
final, destinado à leitura de professores. A Unidade Temática constou 
de aulas sobre correspondências de escritores e intelectuais como 
fontes importantes de informação/conhecimento, ou até mesmo partes 
constituintes de suas obras. A partir dessa concepção, vislumbrou-se a 
possibilidade de utilizar um conjunto de cinco missivas que tratavam de O 
Arado, a mais consagrada obra memediana, publicadas no livro intitulado 
Cartas de Drummond a Zila Mamede (1999), como elemento motivador 
para o estudo de poemas de Zila Mamede e Carlos Drummond de Andrade, 
vinculados à temática da terra. O presente estudo configura-se como uma 
tentativa de devolver ao texto literário o seu lugar de direito nas aulas de 
língua materna, isto é, que ele seja, desde os anos iniciais, lido, analisado 
e compreendido com todas as peculiaridades próprias dos textos de 
literatura, suas relações contextuais e intertextuais. Como fundamentação 
teórico-metodológica, tomou-se como ponto de partida as discussões de 
Cosson (2006; 2010) e Cereja (2005), além das orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa, bem como 
critérios de análise e interpretação do texto literário disponíveis na 
bibliografia das áreas de Teoria Literária e Literatura Comparada. 

Palavras-chave: Ensino. Poesia. Zila Mamede. Carlos Drummond de Andrade.
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Ensinar pela palavra e pela contação de histórias

Carla Fabiana Silveira Sarmento

Cláudia Belmonte Raha
cbrahal@hotmail.com

Cláudia Maria Lagrega Moreira da Luz
claulagrega@gmail.com

Este projeto surgiu da concepção de que a leitura e, em especial, a leitura 
do texto literário é imprescindível na formação integral dos nossos alunos. 
Na escola, reconhece-se, cada vez mais, o lugar de interação e de formação 
de leitores. Seja pela influência das tecnologias ou por falta de estímulo 
na família, a realidade é que os estudantes chegam no espaço escolar, 
muitas vezes, sem o hábito da leitura. Assim, justifica-se o presente projeto 
pela proposição e ampliação do espaço da leitura no seu sentido mais 
amplo, ou seja, aproximando os leitores dos textos através de situações 
prazerosas de descobertas, de desafios e de possibilidades. O objetivo 
geral é assegurar uma linha pedagógica comum, num processo contínuo 
e crescente, através do trabalho com vários gêneros textuais, buscando a 
formação de leitores capazes de conceber a leitura como fonte de prazer 
e como possibilidade de ampliação de seus horizontes de expectativas e 
da concepção de mundo. Viajar pela literatura, através da arte milenar de 
contar e encantar através de histórias passa a ser o foco de um trabalho 
desenvolvido da Educação Infantil ao Ensino Médio, pois a meta de 
todos os professores será a formação de um leitor crítico e consciente 
de sua realidade, capaz de entender a leitura de textos literários e não 
literários como um universo rico, repleto de significados. A metodologia 
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adotada para a concretização do projeto prevê as seguintes atividades:  
aula de leitura na sala de aula, período semanal na biblioteca escolar para 
leitura e retirada de livros, rodas de conversa sobre as leituras, produções 
a partir das leituras realizadas, visita de pais e avó como contadores de 
histórias e contato com escritores e ilustradores de histórias. Os resultados 
alcançados são perceptíveis de um ano a outro, pois observa-se que a 
existência de uma linha pedagógica favorece a frmação de um leitor crítico 
e entusiasmado com as históridas lidas e contadas.

Palavras-chave: Literatura. Contação de histórias. Encantamento. 
Formação de leitores. 
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“Do outro lado tem segredos”: desdobramentos para 
inclusão de temáticas afro em sala de aula

Lianeide Mayara Bezerra
liamayara@hotmail.com

“Do outro lado tem segredos”, novela de Ana Maria Machado, mostra a 
história de Bino, um menino que deseja descobrir o que se esconde do 
outro lado do mar. As simbologias presentes na trama nos conduzem a 
uma grande descoberta: a África, continente cheio de mistérios e encantos, 
mas ignorado por tantos. Neste trabalho temos como objetivos discutir 
o conceito de negritude; de que forma este conceito está presente nesta 
obra; e os desdobramentos que a literatura pode oferecer para o ensino 
das temáticas africanas em sala de aula. A problemática foi escolhida 
tendo por base a necessidade de efetivar a Lei 10.639/2013 que prevê o 
ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, oportunizando 
discussões a respeito da importância da cultura negra. Portanto, o trabalho 
se constitui como uma análise da obra Do outro lado tem segredos, de Ana 
Maria Machado, apresentando sua relação com os pressupostos teóricos e 
propondo reflexões a respeito do tema. Além disso, mostra que elementos 
da obra podem ser usados para introduzir os conteúdos de cunho africano 
em sala de aula e as implicações resultantes no que diz respeito ao racismo, 
tão presente em nossas escolas. Como referencial teórico, usamos as 
concepções de Kabenguele Munanga, professor da Universidade de São 
Paulo, que tem várias obras publicadas nessa linha de pesquisa. Diante 
disso, busca-se, por meio da contação de histórias, debater esse assunto 
tão importante para professores e alunos, de modo a cooperar com as 
reflexões em sala de aula e minimizar os efeitos do racismo na escola.

Palavras-chave: Literatura. Negritude. África em sala de aula. 
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As coisas que a gente fala

Cláudia Maria Lagrega Moreira da Luz
claulagrega@gmail.com

Ensinar pela palavra e pela contação de histórias: um encantamento 
necessário nas séries iniciais, As coisas que a gente fala, A literatura 
infantil e seus encantos. O projeto literário desenvolvido com o livro 
As coisas que a gente fala, da autora Ruth Rocha, tem como objetivo 
proporcionar a criação de novas maneiras de perceber, de reagir, de 
pensar e de falar sobre os conflitos que ocorrem entre crianças dessa faixa 
etária, do segundo ano do ensino fundamental I. Como o ato de ler e de 
ouvir promove a produção escrita, auxiliando o domínio da linguagem, 
trabalharam, a partir do texto lido com as vivências e aprendizagens 
de palavras que utilizam para dizer o que pensam, valorizando os seus 
conhecimentos, propondo reflexões e diálogo sobre os comportamentos. A 
metodologia através das atividades propostas como reescrita da história, 
leituras e interpretação de textos, desenhos, registros, vídeos, músicas 
e a exploração de materiais diversificados está promovendo mudanças 
nas suas atitudes diárias, porque é necessário repensarem sobre suas 
atitudes e sobre as palavras que dizem para as pessoas, nos momentos em 
que estão frente a diferentes situações. As famílias receberam a mesma 
proposta de produção escrita sobre como resolveriam uma situação 
parecida com a da história, como reagiriam frente à mentira. E, assim, 
alunos e pais fizeram uma reflexão e uma troca de ideias e sentimentos 
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sobre acontecimentos que podem surgir. Trabalharam os valores morais, 
os direitos e os deveres dos alunos, escrevendo coletivamente regras para 
a turma, que são retomadas semanalmente e quando se faz necessário. 
O projeto está em andamento, pois é um exercício contínuo, atingir o 
objetivo da formação de hábitos e o reconhecimento dos padrões comuns 
a todas as pessoas, respeitando os diferentes pontos de vista. 

Palavras-chave: Leitura. Reflexão. Diálogo. Convivência.
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O traço e a traça: construindo algumas tramas

Paula Gomes de Oliveira
pgomes@ucb.br

Sheila Oliveira Vilar
sheila.vilar@catolica.edu.br

Os processos de significação das palavras e produção de sentido, bem 
como os processos de desenvolvimento da autoria das crianças a partir 
do contato com os textos literários representa um dos mais importantes 
desafios do trabalho pedagógico com a linguagem. A partir da interação 
das crianças com os textos, a percepção dos sons, rimas, imagens, 
significados, sentimentos e ideias suscitados pela leitura é possível que 
elas adentrem em um universo de produção de sentidos vital para sua 
relação com o texto e com a vida que perpassa e o mantém vivo. Além 
disso, outro plano de relação com o texto se instaura: o desenvolvimento 
de uma escrita de autoria, na qual as crianças criam um projeto de 
escrita, ou seja, criam uma proposta pessoal de escrita a ser registrada e 
compartilhada com os colegas. Esse trabalho apresenta uma experiência 
de conto e releitura do livro O traço e a traça de Roseana Murray, que 
narra a história de uma traça que come letras, pontuações, tudo que está 
contido no papel a ponto de morrer de indigestão. A atividade fez parte 
das ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID, cujo projeto tem como objetivo acompanhar proporcionar uma 
inserção constante dos graduandos de Pedagogia em contexto de docência 
nos primeiros anos de uma escola pública do ensino fundamental. Após 
leitura, de forma dialogada, procedeu-se à exploração do texto, ao 
levantamento de hipóteses interpretativas e à compreensão das ideias do 
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texto e dos aspectos metalinguísticos. Por fim, houve a socialização das 
produções e do processo de elaboração do reconto. A atividade alcançou os 
seguintes resultados parciais: 1) o desenvolvimento e compartilhamento 
de estratégias de intelecção e compreensão de textos; 2) a emergência 
de processos de significação das palavras e produção de sentidos por 
parte das crianças; 3) experiência de autoria das crianças. A atividade 
corrobora a necessidade de práticas pedagógicas cuja intencionalidade 
esteja na intelecção e compreensão dos textos e no desenvolvimento 
dos processos de autoria das crianças.

Palavras-chave: Leitura. Autoria. Literatura. Pibid. 
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Quando a escola imagina, inventa e conta histórias

Maria Carmen Villela Rosa Tacca
mctacca@yahho.com.br

Paula Gomes de Oliveira
pgomes@ucb.br

Narrativas literárias, narrativas orais e inventadas: eis os elementos de uma 
escola que por meio de histórias constrói um espaçotempo privilegiado 
para o desenvolvimento e expressão dos processos imaginativos de 
crianças. Trataremos das ações e dimensões pedagógicas de uma escola 
dos primeiros anos que imagina, inventa e conta histórias. Partimos dos 
estudos de Vigotski sobre imaginação como atividade criadora nas crianças. 
Exploramos o modo como as narrativas literárias e orais, utilizadas em 
sala de aula e em outros espaços da escola, configuram e (re)configuram 
subjetivamente o universo imaginativo das crianças, analisando as 
condições em que o trabalho pedagógico com as narrativas literárias orais 
promovem o desenvolvimento da imaginação nas crianças. Percebemos 
que o contexto social possui um papel primordial junto ao mecanismo 
psicológico da imaginação e da atividade criadora que com ela se relaciona. 
Identificamos os seguintes aspectos como promovedores da manifestação 
de processos imaginativos nas crianças: 1) a escola como uma “comunidade 
narrativa”, categoria que expressa o quanto a comunidade escolar possui 
uma ordenamento segundo o qual as narrativas e o hábito de contá-las 
perpassa vários atores escolares em espaços-tempo distintos; 2) elementos 
relacionais, performáticos da contação de história, bem como aspectos 
estéticos e literários das narrativas que contribuem para a propulsão de 
expressões imaginativas das crianças; 3) produção de cultura, autonomia 
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e autoria manifestam-se como processos fundamentais para os processos 
imaginativos; 4) sujeitos de pensamento, de emoção e imaginativos, 
que perfazem uma categoria respondendo às possíveis relações entre 
pensamento e imaginação. Concluímos que a função imaginativa depende 
de experiências, necessidades e influências da própria cultura, fazendo 
crescer, progressivamente, o repertório das criações infantis. Assim, 
quanto mais elementos extraídos da realidade a criança tiver ao seu dispor, 
maior será a possibilidade de novas combinações e, portanto, maior será 
sua capacidade imaginativa e criadora.

Palavras-chave: Contação de histórias. Imaginação. Criatividade. 
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Projeto concerto literário: uma iniciativa de alfabetização 
literária no município de Tianguá - CE

 Maria da Conceição de Araújo
ceica.araujo123@gmail.com

Muitas vezes a literatura é utilizada pelos professores da Educação 
Básica, principalmente das séries iniciais do Ensino Fundamental, 
como pretexto para o ensino da leitura e da escrita com atividades 
de alfabetização, interpretação textual, ortografia ou gramática. No 
município de Tianguá-CE era comum o acervo literário da Coleção 
PAIC PROSA E POESIA, o qual é distribuído anualmente pelo governo 
do Estado do Ceará nas escolas municipais, a ser utilizado com este 
fim, consequentemente formavam-se crianças alfabetizadas mas não 
se formavam leitores. Nesse contexto foi pensado o Projeto Concerto 
Literário, cujo objetivo é fomentar o gosto e o prazer pela leitura através 
da valorização da literatura como arte, participação em momentos 
lúdicos de contação de histórias, sessões literárias e oficinas de artes 
plásticas e cênicas utilizando para tanto o acervo existente em sala de 
aula: Coleção PAIC PROSA E POESIA. Ao final dos 06 primeiros meses 
de projeto conseguimos ver formada uma comunidade de leitores que 
ultrapassou os muros da escola, atingindo o ambiente familiar. O projeto 
gerou dois produtos: o livro práticas de leitura e produção textual e a 
realização da I Mostra de Vivências Pedagógicas. Mediante impacto na 
aprendizagem das crianças, o projeto tornou-se política pública municipal 
sendo aperfeiçoado a cada ano.

Palavras-chave: Alfabetização literaria. Projetos. Didática.
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Aprendendo sobre paz, leitura e escrita com as fábulas

Suseli Eurenice Ferreira Costa
suse_costa@hotmail.com

Enfoca o projeto Aprendendo sobre paz e leitura escrita com as fábulas, que 
contemplou as fábulas de Esopo e La Fontaine. Tem como objetivos: 
desenvolver o gosto e o prazer pela leitura; realizar um trabalho 
interdisciplinar e possibilitar ações de respeito com o outro, vivenciando 
a paz. Iniciou-se o trabalho perguntando o que a turma sabia sobre fábulas 
e o que gostariam de saber e, partindo da curiosidade e da expectativa das 
crianças, foi questionado durante o diálogo investigativo: O que já sabem 
sobre as fábulas? Foram realizados, no decorrer do estudo, a contação 
de inúmeras fábulas, mas se aprofundaram na discussão de quatro 
fábulas específicas, fábulas essas que ilustravam com mais propriedade as 
mensagens de paz. Além de leitura e discussões, as professoras iniciaram 
a construção dos personagens das fábulas com materiais diversos. 
Concluímos que a Literatura Infantil oferece uma grande diversidade 
de temas para desenvolver um trabalho interdisciplinar, de modo que a 
fábula se apresenta como uma área de conhecimento privilegiado para 
estimular e consolidar as aprendizagens das crianças, priorizando novas 
descobertas de leitura e escrita, o prazer pela leitura e despertar para 
agirem desenvolvendo a paz.

Palavras-chave: História. Leitura. Escrita. Encantamento.
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Cada um é como é - uma experiência inclusiva!

Carla Fabiana Silveira Sarmento
carlassarmento@hotmail.com

O projeto literário desenvolveu-se a partir e simultaneamente com o 
livro Cada um é como é. O objetivo inicial era que os alunos percebessem 
que a primeira diferença que ocorre entre as pessoas são aquelas que 
nos singularizam desde o nosso nascimento. Perpassando por nossa 
formação familiar, nosso nome, nacionalidade, heranças genealógicas, 
nossos traços físicos, nosso modo de pensar, gostos e preferências; para, 
enfim, chegar as diferenças que existem entre eu e os outros. Ao elaborar, 
de maneira mais consciente e empática, o grupo deve se propor ao 
relacionamento mais respeitoso, cordial e solícito com todos aqueles que 
são diferentes ou que apresentam alguma característica mais peculiar. 
Produções escritas permeiam este projeto, a partir do momento em que 
os alunos elaboram produções textuais que demonstrem a compreensão 
da temática acima. Bem como constroem e elaboram sintaticamente sua 
rotina e preferências, aplicando o gosto pela escrita, já que a mesma tem 
um eixo norteador bastante significativo para a turma.

Palavras-chave: Leitura. Alfabetização.  Incluso. Respeito. 
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Compreensão leitora: práticas interventivas adotadas  
nas séries iniciais brasileiras

Magaly Quintana Pouzo Minatel 
magalyminatel@gmail.com

Terezinha das Graças Laguardia Oliveira
tere.laguardia@yahoo.com.br

Sandra Mara Castro dos Santos
sandramcs2209@hotmail.com

Compreender um texto pressupõe ações de natureza cognitiva e 
metacognitiva. Isso porque o ato de ler configura-se como tarefa complexa 
e multifacetada que exige do leitor a articulação de conhecimentos e 
habilidades específicas para a construção dos sentidos do texto. Devido 
a essa complexidade, a formação do leitor requer instrução formal 
mediante intervenções didático-pedagógicas para o desenvolvimento 
de habilidades metalinguísticas que exercem papel preponderante no 
desenvolvimento da proficiência leitora. Este estudo dedicou-se ao 
levantamento de publicações de pesquisas empíricas que evidenciam 
como têm sido realizadas as atividades de intervenção na compreensão 
leitora, nas séries iniciais do Ensino Fundamental das escolas brasileiras. 
Para tanto, foram pesquisados artigos publicados em revistas das bases 
Scielo e Pepsic, utilizando, como filtro, os descritores “intervenção / 
compreensão textual”, “intervenção / compreensão / texto”, “atividades 
/ leitura” e “mediação / leitura”, o que resultou no levantamento de 191 
estudos, dos quais apenas 11 detiveram-se em discutir tais intervenções. 
Posteriormente, baseando-se nas discussões dos resultados, foram 
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analisadas as possibilidades de alcance dessas intervenções em termos 
de aprendizagem. Os dados apontaram uma carência de estudos sobre 
essa temática, o que constitui um paradoxo: de um lado, a massiva 
propagação de informações sobre os baixos índices apresentados pelos 
brasileiros nas avaliações nacionais e internacionais da proficiência 
leitora – reafirmando a necessidade de investimentos em estudos sobre 
intervenção / instrução nessa área – e, de outro, o baixo número de estudos 
que se detêm no processo de ensino-aprendizagem das habilidades de 
compreensão textual. Os estudos também evidenciam que, no interior das 
salas de aula brasileiras, a intervenção na leitura tem sido negligenciada, 
privilegiando-se apenas cinco formas de trabalho: para a compreensão 
do código linguístico; para a identificação de elementos explícitos no 
texto; para a interpretação exclusivamente de textos narrativos; para 
desenvolver as propostas do livro didático; ou para a verificação da 
aprendizagem de conteúdos ensinados. Conclui-se, assim, que os docentes 
têm atuado de forma intensiva nas dimensões do aprender a ler e do 
uso da leitura para localizar informações, sejam elas explícitas no texto 
ou concernentes aos conteúdos ensinados, não dando a importância 
devida aos aspectos referentes ao desenvolvimento de habilidades 
metalinguísticas que poderiam ser usadas como instrumentos para o 
desenvolvimento da proficiência leitora.

Palavras-chave: Intervenção. Compreensão leitora. Habilidades. Leitor.
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Ensino de leitura: algumas palavras sobre os níveis  
de alfabetismo no Brasil

 Angela Cristina Di Palma Back
acb@unesc.net

Fernanda Regina Luvison Paim
fe.lpaim@hotmail.com

Ana Cláudia de Souza
anacs3@gmail.com

Este trabalho mobiliza dados do Indicador Nacional de Alfabetismo 
(INAF) com vistas a compreendê-los no quadro da Educação Brasileira 
e como forma de caracterizarmos a situação do país na última década, 
num comparativo entre 2001-2002 e 2011-2012. Esse encaminhamento 
se faz relevante na medida em que temos defendido a tese de que leitura 
se ensina. Para isso, trazemos para o debate, independentemente do 
lugar teórico de fala, em função da trajetória no trato do tema, Britto 
(2012), Kato (1999), Kleiman (1999) e (2001), Solé (1998), Souza (2012), 
entre outros, colocando em pauta a leitura na escola, que, apesar de 
ser óbvia, ainda provoca muitas inquietações. O que nos propusemos 
socializar, portanto, com o leitor, está no modo como se tem tratado o 
ensino de leitura na escola, considerando-a como uma competência a ser 
desenvolvida para além do processo inicial de alfabetização, etapa esta 
fundamental na apropriação de práticas leitoras. Os dados, organizados 
quanto à evolução do INAF, trazem à tona problematizações acerca das 
intervenções e condições que se fazem necessárias para que os sujeitos 
em idade escolar continuem desenvolvendo suas habilidades de leitura 
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para além desse período, ao longo da vida, após terem aprendido a 
decodificar o código escrito. Os problemas identificados a partir das 
avaliações revelam um distanciamento entre o que os documentos oficiais 
têm requerido e o que efetivamente tem se promovido para a formação 
de leitores proficientes. Tentar observar a essência de todo processo 
para além da aparência (aparente obviedade) passa por refletir sobre as 
concepções de leitura que transitam no contexto escolar, partindo do 
posto de que as aprendizagens promovidas pela escola se dão na e por 
meio da leitura, sem necessariamente que se tenha um leitor proficiente.

Palavras-chave: Ensino. Leitura. Indicador de Alfabetismo Funcional. 
Estratégias.
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A compreensão dos sentidos através da leitura  
de ficção utilizando a metáfora

Patricia Regina Vieira Viana de Andrade
patriciareginaviana@yahoo.com.br

Lucineide Cruz Araújo
neidinha.araujo@hotmail.com.br

Maria José Campos
maria_campos86@hotmail.com

Neyse Siqueira Cardosos
neysesiqueira@hotmail.com

Isaura de França Melo França
isaurabrandao6@gmail.com

O desenvolvimento de diferentes e variadas propostas, dentro da 
perspectiva de fomentar a cultura leitora, constitui-se em relevante 
trabalho a ser buscado em nosso país. Por considerar que temos 
apresentado baixos índices nos níveis de compreensão leitora por parte 
da população adulta alfabetizada, grande número de analfabetos e 
analfabetos funcionais, além de resultados pouco animadores nos índices 
de aprendizagem da leitura no ensino fundamental e médio (IBGE, 
2012; INAF, 2011) é que as pesquisas e estudos acerca da compreensão 
leitora têm sido foco nos últimos tempos. A respeito do grande número 
de analfabetos funcionais (PERINI, 1991) podemos dizer que, esta é 
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uma leva da população que demonstra ser capaz de ler, no entanto 
não consegue compreender o que leem. Dessa forma, enfocamos na 
necessidade da compreensão leitora por entendermos que não basta ler 
para sermos alfabetizados, temos que ler e compreender o sentido do 
texto, sendo assim, dar significado ao que lemos significa “criar imagens 
e transformações verbais para representar seu significado, assim os 
leitores geram significados à medida que leem, construindo relações entre 
seu conhecimento, sua memória de experiência, e as frases, parágrafos 
e trechos escritos” (WITTROCK apud MANGUEL, 1997). Dessa forma, 
este artigo é fruto de uma atividade de pesquisa realizada na disciplina 
Bases Neurais da Leitura, onde objetivamos, a partir da contação e da 
leitura de histórias ficcionais, a compreensão dos sentidos dados pelas 
crianças a partir de algumas estratégias de leitura. Diante desse quadro, 
procuramos investigar como se dá o desenvolvimento da compreensão 
leitora utilizando duas abordagens, para em seguida compará-las. A 
primeira abordagem foi com a contação de histórias utilizando objetos 
metafóricos correspondentes a imagem real, já na segunda abordagem 
utilizou-se para a leitura figuras do livro. A pesquisa foi desenvolvida com 
um grupo de crianças entre 6 e 7 anos do ensino fundamental no Núcleo 
de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN) que são atendidas no apoio 
pedagógico. A escolha destas crianças se justifica exatamente devido à 
dificuldade que as mesmas apresentam com relação à leitura e à escrita. 
Dividimos as crianças em dois grupos, nos quais, em um deles as crianças 
ouviam a leitura da história com as imagens correspondentes ao livro, 
enquanto o outro grupo participava da contação da mesma história com 
objetos de correspondência metafórica. No resultado desta pesquisa, ficou 
evidente que a contação de histórias com objeto metafórico comparado 
com a leitura utilizando-se das figuras e do livro como suporte contribuiu 
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de forma superior para a compreensão da história. Dessa forma, podemos 
supor que ao utilizarmos os objetos metafóricos de forma sistematizada 
em sala de aula estaremos oferecendo às crianças novas vivências, além 
do desenvolvimento da compreensão leitora.

Palavras-chave: Compreensão leitora.  Leitura. Metáfora. Contação de 
histórias. 



153

SCTP 7 - COMPREENSÃO LEITORA NAS SÉRIES INICIAIS

A consciência pragmática nos anos iniciais:  
aspectos teórico-práticos

Saraiva, Jonas Rodrigues
jonasrsaraiva@hotmail.com

Valente, Patrícia Martins
paty_valente13@hotmail.com

Os estudos sobre a consciência apresentaram um desenvolvimento 
exponencial no campo da linguagem nos últimos anos, sobretudo no que 
tange à consciência fonológica. Porém, outros níveis da linguagem, como o 
morfológico, o sintático, o léxico-semântico, o pragmático, o textual ainda 
carecem de iniciativas de pesquisa e de transposição didática sob o prisma 
da consciência. A presente comunicação direciona seu enfoque para a 
consciência pragmática, no que se refere às possibilidades de transposição 
didática desse conceito. Nesse sentido, o trabalho apresenta uma interface 
da Psicolinguística com a Pragmática e tem como objetivo geral identificar 
os principais elementos do nível pragmático da consciência linguística, 
propondo, a partir de então, encaminhamentos para sua utilização 
pedagógica. O referencial teórico tem, como aportes basilares, Gombert 
(1992), junto a Flôres (1994), a Grice (1975) e a Sperber & Wilson (1986), 
entre outros. Os dois primeiros autores abarcam a consciência pragmática 
sob o ponto de vista Psicolinguístico, sendo o trabalho de Flôres um 
referencial na abordagem com crianças de anos iniciais, dada a sua 
criação do instrumento denominado Protocolo Pragmático. Gombert 
apresenta os suportes para o estudo do desenvolvimento metalinguístico, 
inclusive do nível Pragmático. Os demais autores são reconhecidamente 
importantes para os estudos em Pragmática e são utilizados como base 



154

SESSÕES COORDENADAS DE TRABALHOS DE PESQUISA

para as definições diretamente ligadas à área, sobretudo no que diz 
respeito aos processos inferenciais e à análise dos mesmos sob a noção 
de Relevância. Os resultados dizem respeito a reflexões teóricas sobre a 
consciência pragmática, dada a interface Psicolinguística e Pragmática, 
e a um corpo de recomendações didáticas para o trabalho com esse nível 
de consciência em sala de aula.

Palavras-chave: Consciência pragmática. Anos iniciais. Teoria e prática.
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Relatos sobre consciência textual: o uso das fábulas  
com crianças dos anos iniciais

Gabriela Fontana Abs da Cruz
gabriela.abs@gmail.com

Thais Vargas dos Santos
thais.vargas@acad.pucrs.br

Esta comunicação tem como objetivo apresentar os dados decorrentes 
de uma pesquisa sobre o desenvolvimento da consciência textual com o 
uso do gênero literário fábula. A pesquisa está ancorada nos fundamentos 
da Psicolinguística, visando contribuir para o alcance de mudanças no 
atual contexto de desempenho em leitura e escrita evidenciado pelas 
crianças nos exames oficias aplicados. A pesquisa teve como objetivo 
central verificar em que medida oficinas com materiais (com fábulas) em 
perspectiva psicolinguística e com suporte tecnológico contribuem para o 
desenvolvimento da compreensão de textos e da consciência textual de alunos 
de 4º/5º anos do EF. Assumido esse objetivo, o projeto envolveu a geração 
e a aplicação de materiais virtuais de ensino da leitura e a aplicação de pré 
e pós-testes de compreensão e consciência textual (alunos). Constituem 
como resultados alcançados: o desenvolvimento da consciência textual das 
crianças de 4º/5º anos do Ensino Fundamental; a adesão dos professores 
desses alunos participantes sobre o material elaborado; um conjunto de 
materiais virtuais para o desenvolvimento da compreensão leitora com 
ênfase na consciência textual das crianças de anos iniciais; a geração e a 
publicação de um e-book dirigido a professores desse nível do ensino.

Palavras-chave: Consciência textual. Compreensão leitora. Tecnología. 
Alunos de anos iniciais do ensino fundamental. Ensino.
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Desafios didáticos da leitura – Educação de Jovens e Adultos/EJA

Maria de Lourdes Gabriel Ferreira Soares
lourdesgabrielsoares@gmail.com

Na análise enfatiza-se a problemática do planejamento escolar no processo 
de ensino aprendizagem da apropriação e desenvolvimento da leitura dos 
professores alfabetizadores da EJA. Este estudo apresenta as características 
e as dificuldades do professor na avaliação da leitura e como o docente vai 
proporcionar as suas intervenções na sistematização da apropriação da 
leitura. Nossa análise está pautada nos estudos de Solé, Kleiman, Kato e 
nas questões avaliativas com Vygotsky, Zabala, Hoffmann e Gasparim. As 
intervenções para apropriação e desenvolvimento da leitura na maioria 
dos professores ocorrem por meio da escrita, em que há uma distorção 
didática nas ações entre o ensinar a ler e a escrever. O professor elabora 
com mais firmeza as suas sequências didáticas nas intervenções do processo 
de apropriação da escrita. Segundo Cagliari, o ato de ler é uma atividade 
muito complicada, e a leitura é a realização da finalidade da escrita. Em 
geral, o professor ao avaliar atenta apenas ao processo da escrita. Isso nos 
mostra a dificuldade de realizar intervenções, direcionadas ao processo de 
apropriação da leitura. Acreditamos que o ponto de partida para qualquer 
conhecimento escolar é a avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios, 
seja espontâneo ou científico. Segundo Soares (2004), a maior dificuldade 
dos professores avaliar perpassa pela sistematização dos procedimentos 
lógicos, em específico o da comparação. Para a realização do diagnostico 
acerca do conceito científico / escolar o professor deve “identificar as 
propriedades existentes nos conceitos espontâneos, para futuras análise 
comparativas. Estas propriedades são base do construir e o reconstruir, no 
ir e vir das relações e conexões do conhecimento novo com o conhecimento 
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anterior”. São essas relações e conexões que devem ser realizadas no 
processo da análise linguística da apropriação do SEA (grafema / sílabas 
/ palabras / frases). Logo, a aprendizagem acontece nas intervenções 
significativas, envolvendo processos de ensino aprendizagens, monitorados 
por avaliações formativas, com foco no objetivo planejado e na consistência 
do saber do professor. E para realizar tal atividade se faz necessário ter 
conhecimento dos conceitos que permearão o ato avaliativo e qual objetivo 
quer atingir para cada etapa do processo de elaboração do conhecimento. 

Palavras chaves: Ensino Aprendizagem. Avaliação.  Leitura.  Intervenção. 
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A eficácia do instrumento THPL para a verificação  
do desempenho na tarefa de segmentação

Adna Pontes Neves Lopes
adna_pns@hotmail.com

Carla Alexandra Silva Moita Minervino
carla_moita@hotmail.com

Estephane Enadir Lucena Duarte Pereira
enadirlucena@gmail.com

Kriscieli Fonsaca
kriscieli@gmail.com

O Teste de Habilidades Preditoras da Leitura (THPL) é constituído por 
quatro tarefas: rima, aliteração, segmentação silábica (consciência 
fonológica) e memória visual. Foi desenvolvido com o objetivo de 
analisar as habilidades cognitivas que predizem o desenvolvimento 
da competência leitora. No processo de alfabetização, a habilidade de 
segmentar, principalmente a segmentação fonêmica, é apontada como 
um dos níveis mais difíceis de serem alcançado dentre as habilidades 
de consciência fonológica, portanto, faz-se necessário o ensino formal 
para o melhor desempenho desta habilidade e consequentemente o 
domínio do ato de ler. Sendo assim, o presente estudo objetivou verificar 
a eficácia do instrumento THPL no desempenho de diferentes grupos 
na tarefa de segmentação. Participaram da pesquisa 199 sujeitos, sendo 
44 adultos, de ambos os sexos, com a idade superior a 28 anos, e 155 
crianças, de ambos os sexos, com idade média de cinco anos e três meses. 
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Os adultos foram divididos em dois grupos, a saber: não alfabetizados e 
alfabetizados na infância. As crianças foram distribuídas em pré-leitores 
e leitores iniciantes. Foi utilizada a tarefa de segmentação silábica do 
instrumento Teste de Habilidades Preditoras da Leitura (THPL), em sua 
versão informatizada. O teste foi aplicado de forma individual e cada 
participante levava, em média, 30 minutos para a realização do teste. 
Os dados obtidos com o THPL foram submetidos a análises descritivas e 
inferenciais, sendo utilizado o teste U de Mann Whitney. Os resultados 
revelaram baixo desempenho em segmentação silábica nos dois grupos 
considerados: leitores iniciantes e pré-leitores. O mesmo padrão de 
desempenho ocorreu nos grupos de adultos, porém os adultos não 
alfabetizados apresentaram maior dificuldade na execução da tarefa 
de segmentação. Neste sentido, destaca-se a importância de métodos 
de ensino em leitura que favoreçam o desenvolvimento da habilidade 
de segmentar, visto que o baixo desempenho nesta habilidade pode 
acarretar dificuldades no processo de alfabetização. Ressalta-se que a 
tarefa de segmentação do THPL constituiu um instrumento válido para 
medida de avaliação do desempenho de adultos e crianças.

Palavras-chave: Segmentação. Alfabetização.  Desempenho. 
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O Teste de Fluência Oral de Leitura: fundamentos, 
modo de aplicação e correlações entre 
decodificação e compreensão textual

Dicla Naate da Silva
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Maria do Rosário de Fátima de Carvalho
rofacarvalho@gmail.com

Apresenta-se o Teste de Fluência Oral de Leitura (CARVALHO, 2011) 
enquanto instrumento de avaliação capaz de captar o nível crítico 
de decodificação, lexical e sublexical, necessário para a compreensão 
textual. Ilustra-se a apresentação com resultados da aplicação do referido 
instrumento, realizada no ano de 2014, com 100 alunos de classes de 
correção de fluxo, da rede municipal da cidade de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil. Relatam-se os procedimentos de aplicação 
assim como algumas análises estatísticas e qualitativas que explicitam 
correlações entre os níveis de fluência oral e a compreensão textual, bem 
como algumas articulações com a consciência metalinguística fonológica 
e da palavra. A apresentação seguirá o seguinte roteiro: 1 o que é o Teste 
de Fluência Oral de Leitura? Um instrumento de avaliação que capta o 
nível crítico para a compreensão textual, dentre leitores em estágios 
iniciais de apropriação da linguagem escrita; 2 como se faz? Através da 
análise da prosódia e da entonação do leitor, durante leitura oral, que 
é classificada em três níveis distintos segundo os critérios propostos; 
3 para que serve? Para avaliar o produto e o processo de aquisição da 
linguagem escrita, nos estágios iniciais de aprendizagem; 4 implicações 
e aplicações: 4.1 teórica, para instrumentar tecnicamente a discussão 
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sobre alfabetismo e analfabetismo escolar; 4.2 jurídica, para fundamentar 
decisões que pressuponham o julgamento da condição de compreensão 
de leis e outras informações escritas, vigentes e normativas da conduta 
social; 4.3 acadêmica, favorecendo a comunicação entre pesquisadores 
em torno de um parâmetro tecnicamente construído; 4.4 pedagógica, 
por subsidiar a formação e o exercício docente, na medida em que 
oferece uma ferramenta de diagnóstico e acompanhamento processual 
do percurso de aprendizagem dos alunos; 5 pertinências teóricas do 
Instrumento: dupla rota de decodificação; consciência metalinguística 
fonológica e da palavra; consciência funcional da palavra.

Palavras-chave: Avaliação de leitura. Fluência oral de leitura. 
Compreensão textual. Consciência fonológica. Consciência da palavra.
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Avaliação da compreensão leitora em Língua Portuguesa: 
perspectivas na produção científica brasileira
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Compreender um texto requer o desenvolvimento de habilidades 
complexas. Essas habilidades são de natureza cognitiva e linguístico-
discursiva, e envolvem a compreensão de aspectos intrínsecos e 
extrínsecos ao leitor, bem como elementos decorrentes da situação e 
da finalidade da leitura, mobilizados por ele no processo de reconstrução 
dos sentidos do texto. Uma compreensão textual bem-sucedida engloba 
processos cognitivos de alto e baixo nível, como o conhecimento de 
mundo, o reconhecimento de palavras, o uso da memória e a capacidade 
de fazer inferências. Tendo como mote a compreensão leitora em língua 
portuguesa, este estudo teve como finalidade selecionar e analisar as 
publicações brasileiras de pesquisas empíricas que envolvem a avaliação 
da compreensão leitora, indexadas no Scielo e Pepsic, entre os anos 2000 e 
2014, visando à pertinência das discussões dos parâmetros de seleção dos 
instrumentos utilizados para mensurar a habilidade de leitura, assim como 
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os reflexos dessas escolhas nos resultados da avaliação da compreensão. 
Analisaram-se 51 artigos, com participantes do Ensino Fundamental ao 
Superior, que utilizaram como metodologia – total ou parcialmente – a 
avaliação da compreensão leitora on-line e off-line. Os dados apontaram 
grande variabilidade na escolha de instrumentos utilizados para fins 
de avaliação da compreensão leitora pelos pesquisadores brasileiros, 
do mesmo modo a existência de um amplo campo, em potencial, a 
ser estudado, no que concerne à avaliação dessa compreensão e aos 
instrumentos utilizados com essa finalidade. A base teórica do estudo, a 
partir da qual se determina os instrumentos de medida influem e alteram 
os resultados da avaliação. Notoriamente, a partir de 2007, houve um 
avanço nas produções científicas destinadas à pesquisa da avaliação 
em leitura, tendo como tendência estudos de forma mais intensiva nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo especial nos contextos da 
alfabetização e do letramento em detrimento dos outros segmentos de 
ensino. Outro aspecto, recorrentemente observado, concerne a estudos 
com o uso de mais de um instrumento de avaliação. Justamente devido 
à variedade de habilidades implicadas na compreensão leitora um único 
instrumento para avaliar esta complexa habilidade pode ser improdutivo, 
por não abranger todos os processos cognitivos imbricados nas distintas 
dimensões requeridas ao domínio dessa habilidade.

Palavras-chave: Compreensão leitora. Instrumento de avaliação. 
Avaliação on-line e off-line.
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Teste de Habilidades Preditoras da Leitura (THPL):  
avaliação da consciência fonológica

Carla Alexandra da Silva Moita Minervino
carlamoitaminervino@gmail.com

Émille Burity Dias
emille_dias@hotmail.com

Jordana Vívian Cassiano da Silva
jordanavivian@gmail.com

Diversas pesquisas ressaltam que quanto maior o sucesso em testes 
que avaliam a consciência fonológica maior é a habilidade de leitura 
e escrita. Assim, o treino em consciência fonológica parece exercer 
influência positiva no desempenho da leitura. Este estudo tem por 
objetivos: apresentar o Teste de Habilidades Preditoras da Leitura 
– THPL e analisar a habilidade nas tarefas de rima e aliteração nos 
grupos de idade e ano escolar. Participaram do estudo 149 crianças, 
entre 4 e 7 anos de ambos os sexos, de escolas públicas. Os dados foram 
obtidos após assinatura dos responsáveis do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Foi usado o THPL, instrumento construído 
baseado em Testes Adaptativos Informatizados e Teoria de Resposta 
ao Item, podendo ser respondido via Web, através de um ambiente 
virtual criado para este fim (http://www.projetoler.org). O instrumento 
disponibiliza questões autoaplicáveis a serem respondidas pela criança 
individualmente com o auxílio de um dispositivo móvel (tablet) possui 
tarefas de rima, aliteração, segmentação e memória visual. O aplicador 
(professor, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo) é responsável pelo 
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cadastro da criança informando inicialmente os dados de identificação 
da criança. Os itens do teste são apresentados um a um, a criança deverá 
escutar e tocar na resposta que acredita ser a correta. Todas as crianças 
iniciam o THPL com itens da mesma dificuldade, porque o instrumento 
considera que todas as crianças possuem a mesma habilidade, porém 
na medida em que a criança responde aos itens, estes irão variar de 
nível de dificuldade. Como resultados observou-se que as crianças mais 
velhas e em séries mais avançadas apresentaram melhores habilidades 
nas tarefas de rima e aliteração. Portanto, o THPL apresentou-se como 
um instrumento bastante flexível, que permite além da observação da 
habilidade geral nas tarefas de consciência fonológica, a análise item a 
item das respostas dadas pelas crianças.

Palavras-chave: THPL. Leitura. Consciência fonológica.
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Avaliando instrumentos de avaliação da leitura em fase inicial

Ana Cláudia de Souza
anacs3@gmail.com

Helena Cristina Weirich
helenaweirich@yahoo.com.br

Este estudo constitui uma análise dos seguintes instrumentos de avaliação 
de leitura inicial: “Bateria de Recepção e Produção da Linguagem Verbal” 
(SCLIAR-CABRAL, 2003) e “Teste de Competência de Leitura de Palavras e 
Pseudopalavras - TCLPP” (SEABRA-CAPOVILLA, 2010). O principal objetivo 
é analisar questões relativas a processos cognitivos (decodificação, 
reconhecimento de palavras e acesso lexical, processamento sintático, 
compreensão e processamento textual) e habilidades básicas de leitura 
(fluência – ritmo, prosódia, velocidade - e exatidão) nos instrumentos. 
Para tanto, realizamos os seguintes procedimentos: análise do referencial 
teórico dos instrumentos, a partir do levantamento dos conceitos de 
leitura e alfabetização assumidos pelos autores, bem como daquilo 
que os autores apresentam em relação a processamento e habilidades 
básicas envolvidas na leitura; descrição dos instrumentos em relação 
às medidas utilizadas; verificação dos processos de leitura e habilidades 
básicas envolvidos nos instrumentos; discussão das implicações das 
escolhas dos instrumentos na avaliação de leitura inicial, a partir do 
exame acerca daquilo que contemplam em termos de processamento 
e habilidades básicas. Como resultado da análise, verificamos que os 
instrumentos, ainda que avaliem leitura em fase inicial através de 
medidas desconectadas (off-line), o fazem com base em diferentes 
aspectos. O TCLPP oferece indícios de problemas no processamento e 
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do nível de desenvolvimento da leitura, somente no que diz respeito ao 
reconhecimento da palavra escrita. Também, permite a comparação do 
sujeito com seus pares. Já a Bateria é um instrumento mais abrangente, 
que indica sintomas de desvios em recepção e produção oral e escrita. 
Especificamente sobre leitura, é capaz de prever problemas em diferentes 
níveis, tanto no que diz respeito às habilidades de execução (realização 
do sândi externo, uso de pausas, prosódia e exatidão), bem como no 
que se refere ao processamento (decodificação grafêmico-fonológica, 
dificuldades no processamento de frases, e aspectos da compreensão 
textual). Ambos os instrumentos não contemplam medidas conectadas 
(online), não levando em consideração o tempo de processamento. Em 
função disso, perde-se um detalhamento sobre os processos subjacentes 
ao desempenho observado.

Palavras-chave: Avaliação da Leitura. Instrumentos de Avaliação. Leitura 
Inicial. Alfabetização. Psicolinguística.
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Provinha Brasil: um estudo sobre a avaliação de leitura em 
uma turma do 2º ano do ensino fundamental

Cilene Maria Valente da Silva
valentecilene@yahoo.com.br

Lorena Bischoff Trescastro
lbtrescastro@hotmail.com

Este trabalho apresenta um estudo sobre a avaliação de leitura em uma 
turma do 2º ano do ensino fundamental, mediante aplicação do instrumento 
Provinha Brasil, no primeiro e no segundo semestres do ano letivo de 2014. 
A Provinha Brasil, elaborada pelo INEP, é uma avaliação diagnóstica com o 
objetivo de investigar o desenvolvimento de habilidades na alfabetização 
e letramento em Língua Portuguesa e Matemática de alunos em escolas 
públicas brasileiras (INEP, 2015). Foram analisadas duas provas de Língua 
Portuguesa, sendo uma do primeiro e outra do segundo semestre, bem como 
as respostas dadas pelos alunos às questões. Duas questões nortearam a 
análise: (1) que habilidades de leitura foram avaliadas nos instrumentos? 
(2) como foi o desempenho das crianças nas duas avaliações? Pode-se 
verificar que as questões do segundo instrumento, que foi aplicado no 
2º semestre, por apresentarem um quantitativo maior de questões com 
a leitura de frases e textos, exigiram do aluno um grau mais elevado de 
habilidades de leitura em relação ao primeiro, que foi aplicado no 1º 
semestre, que trouxe um quantitativo maior de questões para a leitura de 
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letras, sílabas e palavras, mesmo assim as crianças apresentaram melhor 
desempenho na segunda avaliação. Do estudo, conclui-se que a análise dos 
resultados da aprendizagem do aluno em leitura, mediante a avaliação 
diagnóstica, explicitando as habilidades desenvolvidas e as que estão 
em vias de serem aprendidas, pode fornecer elementos suscetíveis de 
subsidiar o planejamento docente e sua execução no processo de ensino 
e aprendizagem na alfabetização de crianças.

Palavras-chave: Provinha Brasil. Avaliação diagnóstica. Habilidades 
de leitura.
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Avaliação da fluência em leitura oral de alunos do 7º ano  
da rede pública em João Pessoa

Biancca de Sousa Padilha
biancca_sousa@hotmail.com

Mônica Dias Palitot
monicadiaspt@yahoo.com.br

Thereza Sophia Jácome Pires
jacomethereza@gmail.com

Vanessa Araújo Toscano de Brito
vanessatoscano28@hotmail.com

A leitura é o alicerce para o bom desempenho nas demais áreas do 
currículo formal e de outras habilidades inerentes ao sujeito. A fluência 
de leitura é um processo que inclui as competências de decodificação e 
reconhecimento de palavras. É fluente um leitor que possui competências 
para uma decodificação eficaz do texto escrito, com pouco esforço, 
que lhe permite compreender o que lê. A presente pesquisa teve por 
objetivo principal verificar o desempenho da fluência de leitura oral em 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas em João 
Pessoa – PB, destacando-se os seguintes objetivos específicos: a) analisar 
a fluência da leitura oral a partir das variáveis: velocidade, precisão e 
palavras reconhecidas incorretamente; b) categorizar os tipos de erro 
na leitura oral; c) verificar a correlação dessas variáveis e como estas 
interferem na fluência leitora. Quanto aos instrumentos, foram aplicados 
um questionário sociodemográfico, um questionário de atitudes em 
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relação à leitura e dois textos selecionados em face da Avaliação com 
Base no Currículo. A amostra foi composta por 50 crianças, com idades 
entre 12 e 14 anos. Os dados foram analisados com o auxílio do software 
estatístico: IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - versão 
21 para Windows. Quanto aos resultados obtidos no questionário de 
atitudes em relação à leitura, os alunos pesquisados demonstraram 
interesse e satisfação, exceto no último item no qual, em sua maioria, 
relataram não gostar de ler quando estão na casa de amigos. Analisando 
a velocidade de leitura, verificou-se que esta se mostrou condizente com 
a de crianças de 2º ano. Quanto à precisão, os estudantes se enquadraram 
em um nível no qual são capazes de ler textos necessitando do apoio 
pontual fornecido pelo professor. No que diz respeito aos erros cometidos, 
estes são de tipologia frequentemente encontrada em crianças recém 
alfabetizadas. Também foi observado que há correlação entre as variáveis. 
Foi constatado que na medida em que a velocidade de leitura foi maior, 
o número de acertos também aumentou e quanto mais lenta foi a leitura 
dos sujeitos, mais erros foram cometidos.

Palavras-chave: Fluência. Leitura oral. Ensino fundamental.  Velocidade 
de leitura.
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Validação de construto para Tarefas de Consciência 
Fonêmica (TCFe) para o Português do Brasil

Dalva Godoy
dalvagodoy@gmail.com

Hugo Cogo-Moreira
hugocogobr@gmail.com

A avaliação das habilidades de consciência fonológica é fundamental 
tanto no campo clínico como educacional, seja para o diagnóstico 
das dislexias como para o planejamento de atividades escolares e 
terapêuticas, ou programas educacionais, que ajudem crianças (e 
adultos) na aprendizagem da leitura e da escrita. Há muito tempo a 
avaliação dessas habilidades vem sendo feita no Brasil sem o apoio 
de instrumentos fidedignos. Na pesquisa científica frequentemente 
o pesquisador constrói seu próprio instrumento, ou adapta testes 
de outros autores, e no campo clínico o terapeuta conta com a 
comercialização de instrumento de avaliação até o momento não 
validado. No campo da pesquisa essa diversidade de instrumentos tem 
dificultado a síntese de resultados sobre a contribuição específica das 
habilidades de consciência fonológica ao longo dos anos iniciais de 
escolarização. Por exemplo, pergunta-se em que medida e por quanto 
tempo a consciência fonêmica é importante para a aprendizagem da 
leitura e se essa influência é similar também para a escrita. Como 
conseqüência a assertividade de possíveis programas de estimulação 
fica prejudicada. Tendo isso em vista, este estudo objetivou, por 
meio de análise psicométrica, avaliar a validade de construto de 
três subtestes de consciência fonológica de nível fonêmico: duas 
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tarefas de subtração do fonema inicial e uma de segmentação. A 
amostra foi constituída por 176 estudantes brasileiros de 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental. Os resultados indicaram um modelo 
multidimensional bem ajustado, com curvas de informação em 
torno de zero, itens de dificuldade mediana e cargas fatoriais altas. 
Tais resultados demonstram que os estímulos que compõem os 
subtestes medem de fato o que pretendem medir, o que caracteriza 
um instrumento fidedigno para mensurar as habilidades fonológicas 
de nível fonêmico entre crianças com habilidades de nível médio. 
O estudo configura-se como o primeiro a comprovar a validade de 
construto para tarefas de consciência fonêmica para o Português 
do Brasil utilizando-se de análise fatorial confirmatória. Espera-se 
que os resultados subsidiem a ampliação da pesquisa nacional e os 
programas educacionais.  

 Palavras-chave: Avaliação da consciência fonológica. Avaliação da 
leitura. Validade do teste. Psicometría.
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Aquisição da leitura e escrita nos anos iniciais:  
relato de experiência em uma escola municipal de ensino 

fundamental, distrito de Icoaraci-Belém-Pará-Amazônia-Brasil

Jose Wilson dos Santos Souza
jose.braille@gmail.com

Maria Wanderlene De Sousa Almeida

Nivia Maria Vieira Costa
nivia.costa@ifpa.edu.br

O presente artigo expressa questões relativas à alfabetização e ao 
letramento, abordando seus diversos conceitos, ressaltando os aspectos 
teórico- metodológicos, que sugerem um repensar sobre o processo 
de ensino e aprendizagem da língua escrita e da leitura. Além disso, 
pretende debater sobre a reconstrução da prática pedagógica do primeiro 
ciclo do ensino fundamental da Escola Municipal Professor Alfredo 
Chaves, do distrito de Icoaraci – Belém - Pará, abordando um olhar 
teórico e as práticas atuais de alfabetização e letramento existentes, 
ressaltando propostas metodológicas para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental como forma de contribuir com a educação formal e com 
os problemas do ensino e as dificuldades que norteiam os educandos 
no seu desenvolvimento escolar, ampliando assim sua capacidade de 
ler e escrever ao longo de sua vida. Este artigo tem uma abordagem 
qualitativa e foi desenvolvido a partir de experiências construídas em 
estágios nas séries iniciais do ensino fundamental bem como por meio 
de pesquisa bibliográfica e entrevistas realizadas ao longo do período. 
Seus resultados apontam para maior reflexão e busca de estratégias 
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pedagógicas dos educadores a fim de melhorar a aprendizagem dos 
educandos. A educação nos dias de hoje necessita de novas práticas, 
pois vivemos numa sociedade dinâmica, competitiva e tecnológica, onde 
nada está pronto e acabado, mas sempre em construção. Conclui-se, ao 
final do artigo, que aprender a ler a palavra escrita deve ser o ato da 
continuidade da leitura que aprendemos a fazer a vida, deve ser o ato 
de adentrar nos textos, criar uma disciplina intelectual que viabilize um 
saber vivo, fixado de forma criativa, consciente e acima de tudo como 
sujeito capaz de reescrever o mundo, quer dizer, transformá-lo através 
de uma prática consciente.

Palavras-chave: Alfabetização. Decodificação. Ensino-aprendizagem.
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Concepções e métodos de alfabetização da EJA no Brasil  
no governo de João Goulart e na Ditadura Militar

Hergon Henrique Brito Ramalho Leite
hergon.ramalho@gmail.com

O presente artigo toma como base a pesquisa documental sobre as 
iniciativas oficiais voltadas para o combate ao analfabetismo no Brasil, 
do ano de 1961 ao ano de 1985. Nesse sentido, localizamos leis e decretos 
produzidos durante o período em estudo. Mais estritamente, situamos 
as concepções e os métodos de alfabetização que estão materializados 
nas políticas públicas de alfabetização de jovens e adultos no governo 
de João Goulart (1961-1964) e no período da Ditadura Militar brasileira 
(1964-1985). Privilegiamos informações acerca da fundamentação teórico-
metodológica que orientou o ensino de língua materna, destinado a 
jovens e adultos, sobretudo a concepção de alfabetização funcional 
utilizada pela UNESCO para fundamentar as práticas alfabetizadoras 
desenvolvidas nos países da América Latina.

Palavras-chave: Alfabetização. Métodos de alfabetização. Ditadura 
Militar.
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Funções executivas e leitura: um estudo com crianças

Carla Alexandra da Silva Moita Minervino
carlamoitaminervino@gmail.com

Émille Burity Dias
emille_dias@hotmail.com

Jordana Vivian Cassiano da Silva
jordanavivian@gmail.com

O amplo conceito de leitura envolve a decodificação de letras em sons 
específicos e a compreensão de palavras dispostas num texto. Aprender 
a ler demanda conhecimento e manipulação dos sons da língua – 
consciência fonológica; bem como, mecanismos atencionais, mnemônicos, 
inibidores e de flexibilidade – funções executivas. Sabe-se que crianças 
com dificuldades de leitura e escrita, apresentam baixo desempenho tanto 
em consciência fonológica quanto em funções executivas como memória, 
atenção, controle inibitório, fluência verbal, flexibilidade cognitiva 
e memória de trabalho. Dito isso, pergunta-se: como se caracteriza a 
relação entre função executiva e leitura em crianças entre 4 e 8 anos? 
Logo, objetiva-se analisar funções executivas e leitura em crianças entre 
4 e 8 anos. Participaram desse estudo 50 crianças de ambos os sexos. 
Com faixa etária entre 4 e 8 anos, regularmente matriculada no sistema 
regular de ensino. Foram utilizados os seguintes instrumentos: (1) Teste 
de Atenção por Cancelamento (TAC) que consiste em três matrizes 
impressas com diferentes tipos de estímulos. A tarefa é assinalar todos 
os estímulos iguais ao estímulo-alvo previamente determinado; (2) 
Teste de Trilhas (TT) que avalia a atenção alternada e a flexibilidade 
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cognitiva; (3) Lista de Letras (LL) que observa a habilidade na identificação 
e nomeação das letras do alfabeto; (4) Protocolo de Leitura de Palavras/
Pseudopalavras Isoladas (LPI) que analisa a habilidade na leitura oral de 
palavras e pseudopalavras isoladas. A aplicação foi realizada em espaço 
externo a sala de aula, contanto para a execução a permissão do diretor 
que administra a instituição e assinatura do TCLE por parte dos pais. Os 
resultados parciais obtidos corroboram com a literatura e demonstram 
que quanto maior é o desempenho em memória de curto prazo, memória 
de trabalho, flexibilidade cognitiva maior é o desempenho em leitura 
em nível de decodificação de letras, palavras e pseudopalavras.

Palavras-chave: Leitura. Funções executivas. Memória. Flexibilidade 
cognitiva.
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As contribuições do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC): na classe hospitalar  

do Hospital Giselda Trigueiro

Adelaide Carliane de Souza Holanda A. dos Santos
e_sia_ht@yahoo.com.br

Roberta Nunes Ribeiro
robertanunes2003@yahoo.com.br

Thaíse de Santana Lopes
laninhaka@yahoo.com.br

O presente trabalho tem objetivo refletir as contribuições do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), no processo de 
alfabetização das crianças internadas, no Setor de Pediatria, do Hospital 
Giselda Trigueiro (HGT), referência no Rio Grande do Norte em casos 
graves e/ou complexos no tratamento de doenças infecto-contagiosas. 
Preocupado com a política de humanização que versa sobre a integridade e 
a universalidade de seus serviços, assim como com a Constituição Federal, 
que garante a continuidade aos estudos das crianças e adolescentes 
internados. O hospital implementou a classe hospitalar em janeiro de 
2014. As professoras da classe hospitalar assumiram o compromisso de 
participar do PNAIC, com o objetivo maior aprofundar os conhecimentos 
necessários ao processo de alfabetização e levá-los à prática pedagógica 
hospitalar. Certamente, é um desafio falar de alfabetização em um 
ambiente que não é a sala de aula regular, sobretudo quando, enquanto 
professoras, não tivemos formação acadêmica para atuar no ambiente 
hospitalar. Alguns questionamentos se apresentam: o que favorece 
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o enfrentamento dos desafios no ambiente hospitalar quando nos 
deportamos ao processo de alfabetização? Como dar aula em um espaço 
escolar não regular? Como conquistar a criança em tratamento de 
saúde para realizar atividades? Essa problemática emergiu inicialmente 
em nossas vivências. Na prática pedagógica desenvolvida no HGT 
compreendemos que a classe hospitalar é um espaço de autonomia da 
criança e do adolescente. A fala e a escuta são essenciais na conquista dessa 
criança. Buscamos trabalhar a interdisciplinaridade tão enfatizada nas 
formações do PACTO, relacionando as situações de vida, para que assim 
seja possível a construção de sentidos e aprendizagens significativas. 
Contamos como suporte de apoio a caixa de jogos de alfabetização e 
livros paradidáticos para diversificar as atividades. Os desafios são 
muitos, mas como resultados percebemos que a o PACTO só veio a somar 
conhecimentos e contribuir com o direito à alfabetização e ao acesso 
à cultura escrita nos primeiros anos de escolaridade. Temos muito a 
avançar, mas dentro de nossas possibilidades estamos concretizando 
o direito à alfabetização de crianças e adolescentes em situação de 
adoecimento e hospitalização.

Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Classe 
hospitalar. Alfabetização.
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As atividades de consciência fonológica em uma sala de aula 
da rede municipal de ensino de Belém

Andrea Tereza Brito Ferreira
andreatbrito@gmail.com

Jalma Geise Maria Brabo Do Prado
amlajprado@yahoo.com.br

A apropriação do sistema de escrita é uma temática que, constantemente, 
está na pauta de discussão de estudiosos que buscam compreender 
o processo de alfabetização, sobretudo quando o assunto é a não 
aprendizagem da leitura e da escrita, a qual se agrava ainda mais à medida 
que o aprendiz não consegue compreender, no caso da Língua Portuguesa, 
como o sistema de escrita alfabética funciona, quando ele não consegue 
entender que a escrita nota elementos da fala. Assim, ao fazermos uma 
incursão por estudos que abordam temáticas relacionadas ao sistema 
de escrita alfabética e às habilidades metafonológicas, o presente artigo 
apresenta algumas reflexões sobre as atividades de escrita presentes 
em um dos materiais pedagógicos oficiais da Secretaria Municipal de 
Educação de Belém que podem desenvolver a consciência fonológica da 
criança, aplicado pelos professores do ciclo de alfabetização aos seus 
alunos, bem como demonstra atividades de consciência fonológica que 
passaram a fazer parte da prática docente do sujeito de nossa pesquisa. 
Para tanto, realizamos um estudo de caso, com a observação da prática 
de uma professora do 1º ano do ciclo de alfabetização em uma escola 
municipal de Belém, assim como analisamos um dos materiais que 
ela utilizava como apoio para o desenvolvimento de suas aulas e as 
atividades de sistematização da escrita que elaborava para trabalhar 
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com as crianças. A partir das análises realizadas, compreendemos que 
o desenvolvimento das habilidades fonológicas representa um ponto 
relevante para a aprendizagem da leitura e da escrita e que, no material 
oficial da secretaria, há atividades que, se adaptadas, podem ser usadas 
para explorar, com a criança, a consciência fonológica; notamos, também, 
que a consciência fonológica é um conhecimento do qual professores 
ainda estão se apropriando, o que, a nosso ver, poderia justificar a 
inserção tímida de atividades dessa natureza na rotina de trabalho das 
salas de aula de alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Sistema de escrita alfabética. Habilidades 
metafonológicas. Consciência fonológica.
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Leitura: como tudo começa?

Francisca Lopes Santiago da Costa
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Maria de Lourdes Gabriel Ferreira Soares
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Rosimar de Carvalho Antonio Moreira
professorafrancimar@yahoo.com.br

Wilma Márcia Martins da Costa
wilmacosta2008@hotmail.com

É um estudo realizado com os professores do Pacto Nacional Pela 
Alfabetização na Idade Certa/PNAIC. Terá característica da formação 
realizada pelos orientadores de estudos do município de Parnamirim/
RN. Primamos pela formação dos professores, como reforça Soares (2010, 
p. 37): “A alfabetização é um processo bastante complexo, que exige 
professores muito bem formados para introduzir as crianças no mundo 
da escrita”. Remeteremos a apropriação da leitura nas abordagens de 
Kleiman, Kato, Micheletti, Lerner e Solé, Dehaene e PNAIC que nos dão 
elementos de sustentação para essa reflexão. O processo de leitura em cada 
indivíduo iniciou com o simbólico e suas consequências do domínio de 
cada um dos sistemas na forma de organizar nosso conhecimento sobre a 
realidade. Kato (1999), em suas pesquisas, coloca o caminho que o homem 
percorreu na escrita reflete na criança como forma “bioprogramada” 
no percurso da aquisição do sistema de escrita. As intervenções sobre a 
leitura nos aspectos da consciência fonológica surgiram das observações 
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realizadas nas aulas dialogadas com os professores alfabetizadores e nas 
atividades realizadas por eles. A maioria, em suas reflexões, não conseguia 
associar o processo de ensino aprendizagem da leitura à consciência 
fonológica e contemplá-los em suas sequências didáticas, desconhecia 
teoricamente o eixo da Língua Portuguesa – Análise. Os mesmos realizam 
com mais firmeza as intervenções do processo de apropriação da escrita 
somente. O importante é que o professor perceba o papel da certas 
habilidades de consciências fonológica na apropriação do SEA e que 
está envolvida com a atividade metacognitiva. Como afirma Leite (2012), 
é habilidade de refletir sobre os segmentos sonoros das palavras, que 
envolve variações de operações mentais que fazemos sobre as partes das 
palavras pronunciadas paralelamente com a capacidade metalinguística 
que permite analisar e refletir, de forma consciente sobre a estrutura 
fonológica da linguagem oral. É importante que os professores saibam 
que, para compreender o SEA, o aprendiz, segundo Morais ( 2012), 
“precisa decifrar ou dar conta de dois enigmas o questões principais: o 
que as letras representam (ou nota, ou substituem)? Como as letras criam 
representações (...)”. Portanto, fez-se necessário um estudo diferenciado 
com exemplos retirados da prática do professor, durante todo percurso 
desse estudo, dando assim uma consistência teórica a essa formação. 

Palavras- chaves: Ensino-Aprendizagem. Formação. Leitura. Intervenção. 
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Alfabetização em saúde e a adesão terapêutica

Albertino do Amparo de Jesus
albertinoamparo@outlook.com

Nivea Maria Silveira de Almeida
nivea.msa@hotmail.com

Simone Andrade Teixeira
mone.enf@hotmail.com

A alfabetização em saúde implica na internalização e compreensão de 
informações para o empoderamento do sujeito na tomada de decisões 
favoráveis e mudanças de hábitos, buscando a melhoria da condição de 
sua saúde. Ela está associada ao nível de escolaridade, apesar de não ser 
dependente, uma vez que o indivíduo escolarizado não necessariamente 
esteja alfabetizado. Já o seguimento regular e sistemático do plano de 
cuidados – adesão terapéutica – é necessário para o sucesso do tratamento. 
Assim, no campo de saúde esses dois conceitos encontram-se no sentido 
de favorecer a saúde e a qualidade de vida do paciente. Objetivo: analisar 
o papel da alfabetização em saúde na adesão terapêutica. Metodologia: 
trata-se de um relato de caso, em que através de uma disciplina do curso 
de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sujeitos 
diagnosticados com diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemia, 
com baixa adesão terapêutica. Os pacientes, um do sexo feminino, 58 
anos, não alfabetizada; o outro do sexo masculino, 55 anos, ensino 
fundamental incompleto, foram acompanhados domiciliarmente para 
buscar resolver tal problema. Resultados: observou-se que a idosa possuía 
dificuldades em identificar as medicações, compreender as orientações 
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ou acompanhar a agenda de retorno médico e realização de exames. A 
linguagem escrita só lhe era acessível através do auxílio de familiares, 
fragilizando sua autonomia, item muito importante na adesão terapêutica. 
O uso da linguagem não verbal não foi suficiente para impedir a troca 
dos medicamentos, fazendo superdose, por conta dela os diferenciar pela 
embalagem e aspectos físicos. Pelo contrário, o idoso não demonstrava 
as mesmas dificuldades, apesar de negligenciar o tratamento; sugere-se 
que a baixa adesão deve-se a fato deste não entender o seu adoecimento, 
assim sua satisfatória escolaridade não condiz com a alfabetização em 
saúde demonstrada, além das próprias questões culturais, em especial o 
padrão alimentar. Conclusão: a alfabetização facilita o tratamento, por 
aumentar a adesão terapêutica. Outros trabalhos corroboram e reforçam 
outros fatores, tais como os culturais, acesso aos medicamentos, efeitos 
colaterais ou doenças preexistentes que afetem a memória ou cognição, 
além da própria idade. 

Palavras-chaves: Alfabetização em saúde. Adesão terapéutica. Doenças 
crônicas.
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Primeiras fases da alfabetização: como a intervenção  
em consciência fonêmica ajuda as crianças  

na aprendizagem da leitura.

Luciene Ap. Felipe Siccherino
lusiccherino@uol.com.br

Maria Regina Maluf
marmaluf@gmail.com

Estudos demonstram que a intervenção em consciência fonêmica, 
associada ao conhecimento das letras, tem grande importância para 
a aprendizagem da leitura. O presente estudo verificou se a instrução 
em consciência fonêmica com atividades de correspondência entre as 
letras e os fonemas, a formação de pseudopalavras, e a segmentação 
de pseudopalavras, utilizando letras móveis e imagens de articulação 
fonêmica como apoio, facilitam e aceleram a leitura e a escrita de palavras. 
Participaram deste estudo 43 crianças da Educação Infantil de uma escola 
da rede privada localizada na região do ABC Paulista, São Paulo, Brasil. A 
coleta de dados foi composta por cinco momentos: pré-teste; programa de 
intervenção; pós-teste 1 (aplicado um dia após as sessões de intervenção; 
pós-teste 2 (aplicado sete dias após as sessões de intervenção). Foi 
formado um grupo de intervenção e um grupo controle. As crianças 
do grupo de intervenção participaram de atividades de ensino sobre as 
correspondências entre fonemas e letras, a formação de pseudopalavras 
e a segmentação de pseudopalavras em fonemas. As crianças do grupo 
controle não participaram das atividades de intervenção. Os resultados 
indicaram que a instrução sistemática da correspondência entre fonemas 
e letras, a formação de pseudopalavras e a segmentação de pseudopalavras 
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foi altamente significativa para desenvolver a habilidade de leitura e 
escrita de pseudopalavras e de palavras reais. Com base na teoria de Ehri 
(2005), as crianças estavam na fase pré-alfabética no início do estudo. 
Após as atividades de intervenção, as crianças do grupo de intervenção 
(GI) tiveram um avanço significativo em leitura e escrita, o que permitiu 
o movimento delas para a fase alfabética completa, no pós-teste 1 e 
no pós-teste 2. Em contrapartida, as crianças do grupo controle (GC) 
permaneceram na fase pré-alfabética nos dois pós-testes. Foi possível 
observar forte correlação entre a habilidade de segmentação fonêmica 
e a leitura e escrita de pseudopalavras e palavras reais.

Palavras-chave: Consciência fonêmica. Aprendizagem inicial da leitura. 
Psicologia cognitiva da leitura.
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É possível antever dificuldade de aprendizado da escrita?

Hergon Ramalho
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roneiguaresi@uesb.edu.br

Esta questão, é possível antever dificuldade de aprendizado da escrita?, 
constitui questão central de pesquisa longitudinal empreendida no âmbito 
do Grupo de Pesquisa Ensino e aprendizado típico e atípico da escrita. Esta 
comunicação traz revisão de literatura de estudos da base de dados Scielo 
sobre avaliação dos preditores linguísticos no aprendizado da leitura e da 
escrita nas séries iniciais. Ao longo das últimas três décadas vem crescendo 
substancialmente o conhecimento sobre as causas, correlações e preditores 
dos sucessos e fracassos da leitura de crianças (CAPOVILLA; SEABRA, 
2009). Foram elegidos 27 artigos divulgados entre 1990 e 2012. Os artigos 
analisados correlacionaram habilidades linguísticas, a saber, processamento 
fonológico, vocabulário, reconhecimento de letras e nomeação rápida, 
ainda, com variáveis não linguísticas. Os principais resultados dessas 
pesquisas foram: a) as dificuldades no decorrer da alfabetização podem 
estar relacionadas à história prévia de atraso na aquisição da linguagem;  
b) a memória fonológica possui maior correlação com a escrita e a 
consciência fonológica está fortemente correlacionada à leitura e à escrita 
do que outras variáveis envolvendo consciência suprafonêmica (de sílabas 
e rimas); c) conhecimento de letras e memória fonológica de curto prazo 
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podem ser considerados bons preditores; d) em crianças com QI abaixo 
da média, o critério que mais preditou foi o vocabulário e, ainda, ocorreu 
uma correlação significativa dos desempenhos em leitura e escrita com os 
desempenhos em aritmética e em sequenciamento; e) a nomeação rápida 
esteve relacionada à leitura fluente, sendo importante na aquisição da 
leitura. Esses estudos confirmam a importância de pesquisas que avaliem 
as habilidades linguísticas no início da vida acadêmica das crianças, como 
condição para intervenção pedagógica precoce.

Palavras-chave: Alfabetização. Preditores. Dificuldade de aprendizado.
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Novas tecnologias e mobilização de saberes na formação 
inicial de professores: o processo de didatização  

de gêneros discursivos e ferramentas tecnológicas 
no 2º ano do Ciclo de Alfabetização a partir  
de aspectos culturais da Amazônia Paraense.

Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues
janibel8@yahoo.com.br

O trabalho traz resultados parciais de uma pesquisa realizada com 
alunos do curso de Licenciatura Integrada. Os objetivos são mostrar as 
formas de apropriação das ferramentas tecnológicas por graduandos 
ao serem convocados a propor aulas em parceria com docentes do 
Ciclo de Alfabetização. Uma das equipes elegeu a temática da água por 
considerar que as crianças tratariam de uma situação bastante discutida 
nas diferentes esferas comunicativas. A ferramenta selecionada foi o HQ 
por favorecer o lúdico, maior interação e motivar o processo da escrita 
e da leitura, além de proporcionar um trabalho interdisciplinar. Esses 
encaminhamentos poderiam ampliar o repertório cultural, o vocabulário 
e a produção textual. A equipe optou pelo gênero discursivo lenda (Boto 
e Iara) pelas relações contextuais e culturais da região Amazônica, pois os 
alunos conhecem diferentes versões dessas lendas, mesmo os que sempre 
residiram na área urbana de Belém. Considerando-se tais escolhas e a 
inserção de alguns graduandos em uma escola estadual, optou-se por uma 
turma do 2º ano do Ciclo de Alfabetização, fez-se uma avaliação da escrita 
das crianças, condições do laboratório de informática e apresentaram as 
ideias gerais da pesquisa aos docentes. A fase seguinte seria planejar as 
atividades e levar estes materiais para os docentes. Para tanto, trouxemos 
para discussão os estudos desenvolvidos por Rojo (2009), Bakhtin (1995), 
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Garrido (2002), Lévy (1999), Coscarelli (2011) dentre outros. A etapa de 
planejamento inicial foi a que se tornou o objeto de análise, pois a equipe 
planejou aulas que acabavam por mobilizar saberes de diferentes ordens. 
Ao analisar essa etapa, observaram-se os avanços e as limitações dos 
alunos em didatizar os conhecimentos referentes à sequência didática 
e, em especial, à articulação com as ferramentas tecnológicas e gêneros 
discursivos. Isso deixou em evidência o fato de que, mesmo inseridos 
em determinados segmentos do mundo virtual, ainda há necessidade 
de se investir nos estudos a respeito das possibilidades de utilização de 
ferramentas como o HQ em prol do processo de ensino e aprendizagem 
na perspectiva interdisciplinar de modo a diversificar as práticas de 
leitura e de escrita no Ciclo de Alfabetização.

Palavras-chave: Novas tecnologías. Saberes. Formação de profesores. 
Lendas. 
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O uso das tecnologias e dos jogos cooperativos na educação
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A primeira iniciativa de educação no Brasil deu-se por meio clerical 
e tornou-se ao longo do tempo uma responsabilidade do Estado, que 
tratou de padronizar a educação. As tecnologias digitais surgiram no 
século XX e provocaram grandes transformações na sociedade, desde a 
comunicação até as relações econômicas. É iniciado um novo caminho 
para arquivar e disseminar a informação, isso tem proporcionado debates 
sobre a forma de como a humanidade estava organizada no passado, o 
seu processo de construção no presente e o futuro. O uso da internet e 
aplicativos em tablets, celulares e computadores são meios de informação, 
expressão e diálogos que ampliam o horizonte do conhecimento, são 
mecanismos importantes que devem ser considerados por professores. 
O aluno está cada vez mais impaciente com didáticas tradicionais, onde 
exerce um papel meramente passivo de ouvinte. As novas gerações se 
mostram mais ansiosas e desejosas de relações que estejam baseadas na 
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igualdade. Os jogos cooperativos também estão conquistando espaço nos 
aspectos pedagógicos educativos por terem uma linguagem acessível, 
propensa ao trabalho em conjunto. Essa pedagogia proporciona o uso e o 
aprendizado de habilidades e competências comuns de forma conjunta, 
valorizando o aprender fazendo. Na região metropolitana do Cariri no 
Ceará, o Laboratório Interdisciplinar de Jogos Cooperativos, CRIATIVA, 
busca contribuir para o campo metodológico, fornecendo uma ferramenta 
experimentada na concepção de jogos colaborativos, que estrutura e 
inter-relaciona o processo criativo de tomada de decisão, é aplicado 
a participantes de diversas instituições de ensino superior. Durante 
os jogos, as decisões devem ser tomadas em comum acordo entre os 
grupos, é permitido o uso de equipamentos tecnológicos para gravação 
de áudios, vídeos, entre outros para que o objetivo do jogo seja alcançado. 
Os resultados são percebidos por meio de observação participante, onde 
registramos o exame do processo que conduziu as escolhas. Este trabalho 
resultou em uma atividade de caráter lúdico, repleta de significados como 
a educação horizontal, o respeito mútuo; no qual concluímos que para o 
sucesso de um método, o aporte conceitual e a experimentação devem 
estar aliados, sem esquecer a primazia do sentido de uma educação 
integral do ser humano.

Palavras-chave: Jogos Cooperativos. Tecnologias Digitais. 
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Literacia digital: uma revisão sistemática sobre o seu 
conceito em diferentes bases de dados

Jociano Coêlho De Souza
jocianoufpb@gmail.com

Secundino Vigón Artos
secundinoufcg@gmail.com

O termo literacia digital é polissêmico, pois, embora se já frequente, 
tanto no mundo acadêmico ou nas situações científicas como na vida 
cotidiana, termina em diversos significados, os quais nem sempre são 
convergentes. Esse conceito também tem sido alvo de grande interesse 
por parte da comunidade científica. Assim, tangenciando a dimensão 
semântica do seu conceito, tenta-se, nesse estudo exploratório de 
natureza qualitativa, compreender a amplitude das concepções dessa 
expressão procurando conhecer e esclarecer as expressões nomeadas, 
além de delimitar as fronteiras entre os diferentes conceitos, unicamente 
em artigos científicos. Para tanto, realizou-se uma revisão sistemática 
de publicações nacionais e internacionais, entre 2010 e 2015, nas bases 
de dados: Scielo, Google Acadêmico, Periódicos CAPES e ERIC (Education 
Resources Information Center), cuja busca foi determinada a partir 
de um protocolo. Pelo conjunto de artigos que está sendo observado, 
verifica-se uma versatilidade do conceito de literacia digital, isto é, há 
uma divergência quanto às dimensões que o caracterizam, causa essa 
suficiente para uma ausência de consenso sobre este conceito, o que gera 
também diversos equívocos. Porém, muitos desses autores apontam esse 
elemento para usos elementares e instrumentais de recursos digitais, 
além de utilizarem terminologias diferentes para se referirem ao mesmo 
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conceito. Portanto, baseado nessa conjuntura exposta, a literacia digital 
não pode ser considerada um conceito estático, mas sim dinâmico e 
mutável que se deve adaptar às circunstâncias individuais e coletivas 
por meio da tecnologia. Ademais, outros autores, como Lankshear & 
Knobel (2006; 2008), chegam inclusive a propor que se recorra ao termo 
no plural, nomeadamente, ‘literacias digitais’.

Palavras-chave: Literacia digital. Revisão sistemática. Bases de dados.
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As TIC digitais como caminhos didáticos:  
uma avaliação da oficina de informática para EJA

Amilton Alves de Souza
amiltonalvess@hotmail.com

O objetivo deste artigo é apresentar a trajetória do uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação a partir da avaliação da Oficina de Informática 
para EJA. O tipo de pesquisa foi documental. A primeira etapa da pesquisa 
foi apropriação conceitual sobre Tecnologias Digitais com Almeida e 
Prado (1999); Fonseca (2001); Levy (1996 e 1999); Leão (1999); e depois 
discutimos as concepções de Espaços Multirreferencial de Aprendizagem, 
leitura e escrita. Cruz (2007), Freire (1980), Freitas (2007), Neves (2003). 
A segunda etapa estabeleceu análise dos dados a partir dos planos de 
ensino, PPP, Regimento Escolar e Cadernetas. A última etapa foi à análise 
das relações entre os conhecimentos que foram buscados na pesquisa 
juntos aos documentos. Espera-se obter bons resultados, além de serem 
divulgados amplamente, para além da escola pesquisada.

Palavras-chave: Aprendizagem. Letramento. TIC.
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O dispositivo do hipertexto no processo 
de ensino-aprendizagem: mediação pedagógica e  

interfaces para os seus diversos usos

Wendell Marcel Alves da Costa
marcell.wendell@hotmail.com

O objetivo deste trabalho é de apresentar e discutir o dispositivo do 
hipertexto e a sua aplicabilidade na sala de aula, principalmente no 
que concernem as formas e os usos possíveis desta ferramenta com os 
alunos. Nesse sentido, sabendo que no âmbito da sala de aula existem 
diferentes tempos de aprendizagens por parte dos alunos, além de 
realidades sociais paralelas dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, o professor precisa admitir em sua metodologia de ensino 
ferramentas pedagógicas que possibilitem o reconhecimento dessas 
interfaces digitais através dos discentes, gerando consequentemente uma 
familiaridade com os recursos pedagógicos abordados na disciplina. Dessa 
forma, a mediação pedagógica tem participação efetiva na elaboração 
do dispositivo do hipertexto, nos formatos, interfaces, codificação de 
mensagens e produção do canal de informação munido de significados 
que envolvem as características sociais e políticas dos leitores dos 
sites que aderem os hiperlinks. Logo, para compreender as relações 
envolvendo hipertexto, convergência das mídias, hiperlink, processo de 
ensino-aprendizagem, mediação pedagógica e interface este trabalho 
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recorre às contribuições de Gutierrez e Prieto (1994) e Moran, Masetto e 
Behrens (2000). Em síntese, temos em vista que os diferentes modos de 
abordar os conteúdos programáticos em sala de aula ou no laboratório 
de informática são importantes na medida em que incorporam outros 
campos de estudos e pesquisas, neste caso a rede. A discussão teórico-
metodológica existente neste ensaio acerca do dispositivo do hipertexto 
pretende pensar não somente na dimensão educacional como também 
política e social das imagens e linguagens alocadas nos espaços de sites, 
blogs ou wikis.

Palavras-chave: Hipertexto. Ensino-aprendizagem. Mediação pedagógica.



205

SCTP 10 - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS

Leitura e escrita de gêneros digitais nos anos iniciais  
do ensino fundamental

 Nara Luz Chierighini Salamunes
narasalamunes@gmail.com

Este trabalho objetiva analisar conexões existentes entre os gêneros textuais 
digitais selecionados por docentes para práticas de ensino de Língua 
Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Investigam-se os gêneros 
digitais selecionados por professoras de língua portuguesa de uma escola da 
rede municipal de ensino de Curitiba; os conteúdos linguísticos privilegiados 
nessas escolhas e relações entre esses conteúdos e as matrizes curriculares 
oficiais relativas ao desenvolvimento do letramento no ambiente escolar. Essa 
investigação constitui-se de um estudo de caso exploratório, desenvolvido 
a partir da: a) aplicação de questionários apresentados em formulários 
enviados via correio eletrônico; e b) busca de construção de três subcorpus 
sobre a temática, apoiados em bibliografia de caráter interdisciplinar: 
pedagógica, linguística e da comunicação social. Identificam-se os gêneros 
digitais utilizados cotidianamente pelas docentes e os selecionados por 
elas para composição de seus planejamentos de ensino; verificam-se as 
funções atribuídas pelas docentes ao trabalho didático com esses gêneros. 
Análises transversais iniciais permitem considerar os conteúdos linguísticos 
privilegiados e relacioná-los ao desenvolvimento do letramento linguístico e 
digital no ambiente escolar. Os resultados suscitam reflexões sobre as práticas 
de ensino da Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental 
tendo em vista a emergência dos gêneros digitais assim como o uso de mídias 
impressas e digitais na escola. O estudo permite considerar que os gêneros 
digitais estão a compor o cotidiano escolar de docentes e discentes, mas 
não constituem objeto significativo de estudo a compor o planejamento de 
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ensino de língua portuguesa dos sujeitos e campo estudados. Considera-se 
que a análise linguística dos gêneros digitais é conteúdo ainda marginal 
ao programa curricular, embora seu uso nas formas comunicativas sociais 
na escola seja observado. Pedagogicamente, alerta-se para o fato de que 
a internalização de novas formas comunicativas, com ou sem o uso de 
novas tecnologias, depende do seu uso efetivo nas interações sociais. No 
entanto, o simples uso cotidiano dos gêneros digitais não oportuniza o 
domínio compreensivo e crítico das formas discursivas, dos conteúdos e da 
abrangência cultural desses recursos linguísticos. Tais domínios dependem 
de ações didáticas específicas e têm implicações para a formação de docentes 
e discentes na atualidade.

Palavras-chave: Ensino. Anos iniciais. Gêneros textuais digitais.
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Relatos sobre consciência textual: o uso das histórias 
infantis com crianças dos anos iniciais

Leandro Lemes do Prado
professorleoprado@gmail.com

Vera Wannmacher Pereira
vpereira@pucrs.br

Pesquisas como PISA e Prova Brasil apontam que o processamento da 
leitura necessita ser objeto de mais investigação por causa dos resultados 
abaixo do esperado dos estudantes brasileiros participantes que realizam 
esses instrumentos de avaliação. Seguindo essa perspectiva, o presente 
relato busca revelar os meios utilizados para se desenvolver a consciência 
textual de textos narrativos literários tais como as histórias infantis. O 
ensino da coerência e da coesão textual ofereceram base para análise do 
ensino de leitura e escrita que investiga a consciência textual dos leitores 
e em que medida esse processo cognitivo acontece. Assim, o presente 
trabalho apresenta um esboço teórico de como a pesquisa sobre consciência 
textual pode ser conduzida, considerando seu foco sobre os elementos 
linguísticos que constituem o texto e estabelecem suas relações com o 
contexto. Essa investigação é feita com textos narrativos literários, comuns 
ao contexto escolar dos anos iniciais. Para investigar a consciência textual, 
propõe-se o enfoque sobre a coesão lexical e gramatical bem como sobre 
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a coerência textual. A estrutura de sequência narrativa estabelecida por 
Adam (2008) foi utilizada para análise da estrutura do texto narrativo, 
uma vez que é constituída de cinco macroposições narrativas chamadas 
momentos do aspecto. Além disso, também foram evidenciadas categorias 
de análise da coesão e da coerência para a investigação do processamento 
da leitura. É fato que o trabalho oferece uma possibilidade de interface 
entre a Psicolinguìstica e a Literatura, uma vez que investiga categorias 
linguísticas em um texto literário.

Palavras-chave: Histórias infantis. Leitura. Escrita. Consciência. 
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Criança, escola e família e o mundo encantado da leitura

Isaura de França Brandão
isaura.brandao@yahoo.com.br

Lucineide Cruz Araujo
neidinha.araujo@hotmail.com.br

Maria José Campos
maria_campos86@hotmail.com

Neyse Siqueira Cardoso
neysesiqueira@hotmail.com

Patricia Regina Vieira Viana de Andrade
patriciareginaviana@yahoo.com.br

Este artigo é parte de um estudo desenvolvido em uma turma do 3º 
ano do Ensino Fundamental, no Núcleo de Educação da Infância – NEI, 
Colégio de Aplicação – CAp, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN. Tendo como objetivo proporcionar as crianças e seus 
familiares o encontro com uma cultura literária por meio de práticas 
leitoras. Diante disso, é importante que os sujeitos envolvidos conheçam 
diferentes textos literários, envolvendo-se e deleitando-se durante essa 
atividade, tendo em vista a atuação da família como leitores/contadores e 
educadores como mediadores de leitura. A troca de experiências leitoras 
entre pais, crianças e professoras provocou o interesse e o prazer entre 
os ouvintes, alimentando, assim, a busca por diferentes formas de ouvir 
/ contar / vivenciar histórias no espaço da sala de aula. É preciso ter 
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clareza que para as crianças despertarem o interesse pelo universo 
da literatura, faz-se necessário que lhes sejam apresentadas todas as 
possibilidades, aprendizagens e prazeres que esse universo possa lhe 
oferecer. Ao deleitar-se no mundo encantado das palavras, certamente as 
crianças se encantarão, tornando-se autônomas na busca por literaturas. 
Contar histórias contribui tanto para a formação global da criança como 
favorece a sua relação afetiva. Afinal, desde pequenos, contar e ouvir 
histórias proporcionam momentos de prazer, despertando a curiosidade, 
a criatividade, a fantasia e a imaginação. Nos apoiamos nos pressupostos 
teóricos de Abramovich (2004), Amarilha (2004), Bettelheim (2000), Craidy 
(2001), Lapot (2007), Brasil. (1998), Edwards (1999), Ferreira (2009), Freire 
(2004), dentre outros. A experiência com práticas leitoras possibilitou um 
maior envolvimento entre os sujeitos envolvidos como também provocou 
mudanças na sua percepção / relação / comportamento referente aos 
momentos de leitura e contação de histórias.

Palavras-chave: Práticas leitoras. Cultura literaria. Leitores. Contadores. 
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Operações linguístico-discursivas em relatos  
retextualizados por alunos do 6º ano

Eliane Medeiros Da Nóbrega
eliane_medeirosnobrega@hotmail.com

O presente trabalho procurou investigar e discutir os prováveis avanços 
de escrita de alunos da rede pública do 6º ano do ensino fundamental. 
Esta pesquisa foi realizada no programa de mestrado profissional em 
Letras (ProfLetras/UFRN) e ocupou-se a identificar, descrever, analisar e 
interpretar na perspectiva da Análise Textual dos Discursos, as operações 
linguísticas de reescritura em relatos pessoais produzidos no ano de 
2015, na disciplina de Língua Portuguesa. Fundamentando-se também 
na Crítica Genética. Este estudo buscou analisar de que maneira e em que 
proporção as alterações ocorridas nos textos revelam uma capacidade 
perceptiva nos alunos na medida em que substituem, ampliam, retiram 
ou deslocam termos em suas produções. Nossa discussão teórica irá 
se fundamentar em uma concepção sociointeracional da linguagem 
(MARCUSCHI, 2008), bem como nos postulados da Análise dos Discursos 
(ADAM, 2008; 2010). Adotamos também os pressupostos teóricos advindos 
da Crítica Genética que dedicam-se à relação entre texto e gênese (DE 
BIASI, [2000] 2010; GRÉSILLON, 1989; [1990] 2008; [1992] 2002; SALLES, 
2008a). Os dados constam de dez relatos pessoais que foram reelaborados a 
partir de atividades de reescrita, o que constitui um corpus de vinte textos 
avaliados a partir das operações linguísticas reconhecidas pela gramática 
gerativa e continuada por Lebrave e Grésillon (2009). Como resultado da 
análise, identificamos a operação de acréscimo com um número superior 
às demais. As operações de substituição e supressão apresentaram 
resultados muito próximos. Todavia, a operação de deslocamento foi 
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pouco utilizada. Esses resultados, além de testemunharem a criatividade 
linguística dos alunos, revelaram que para que um texto seja visto como 
concluído, o aluno escrevente articula novas elaborações através desses 
operadores linguísticos e que esses movimentos de idas e vindas, de 
rasuras e emendas contribuem significativamente para que o professor 
se aproxime da relação que o aluno mantém com o seu dizer textual e 
discursivo, e possa com isso apropriar-se de informações que venham 
fornecer direcionamentos individuais e coletivos nas produções escolares. 

Palavras-chave: Produção de texto. Crítica Genética. Reescrita. 
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Mediador escolar:  
um facilitador no processo de escolarização

Imira Fonseca
imirafonseca@gmail.com

Leila Sanches de Almeida
leilasanches@ufrj.br

No Brasil, com a Constituição de 1988 e a L.D.B. da Educação Nacional 
de 1996, iniciou-se o processo de inclusão dos alunos que frequentavam 
as classes especiais para as classes regulares. Para auxiliar no processo 
de aprendizagem de leitura e escrita dessas crianças surgiu a figura do 
mediador escolar. Geralmente, a mediação é exercida por profissionais 
diversos das áreas de Educação e Saúde. Apesar do crescente número de 
mediadores, há poucas pesquisas sobre mediação escolar. Assim, este 
estudo, baseado na Teoria da Subjetividade de González Rey, objetivou 
compreender a atuação de mediadores em escolas cariocas, isto é, conhecer 
tanto o discurso dos mediadores sobre as atividades desenvolvidas, quanto 
o discurso da família e da escola sobre a mediação escolar. O estudo foi 
desenvolvido em três escolas particulares cariocas e contou com 16 
participantes: mediadores, professores, supervisores, diretores de escola, 
ex-mediadores e mães. Todos foram entrevistados individualmente. A 
análise de conteúdo das entrevistas semi-estruturadas mostrou que o 
mediador é visto como uma ponte entre o aluno e o conteúdo escolar. 
A mediação é considerada uma atividade importante para a inclusão de 
crianças com necessidades educacionais especiais, principalmente no 
período de alfabetização. Os mediadores relataram ter boa afinidade com 
as crianças, mas costumam enfrentar dificuldades no relacionamento 
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com as famílias e, frequentemente, não podem participar na escola dos 
conselhos de classe e reuniões. Já as famílias reconhecem que, com a 
mediação, há uma aceleração no desenvolvimento e adaptação escolar da 
criança, apesar de algumas considerarem a falta de formação específica 
dos mediadores um ponto negativo. A atividade do mediador na escola, a 
inclusão, é uma tarefa complexa. Ela envolve uma rede formada também 
pelos responsáveis pela criança e por outros profissionais que atuam 
diretamente, ou não, com a criança na escola. Contudo, nem sempre o 
mediador é posicionado na escola como intermediário entre a criança e 
os demais integrantes dessa rede, para poder participar das atividades 
que fazem referência à criança. Já a complexidade inerente à figura do 
mediador se relaciona, entre outros fatores, à diversidade das crianças 
que atende e ao tipo de instituição escolar, se privada ou pública.

Palavras-chave: Mediação escolar. Inclusão social. Subjetividade. 
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A escola do riacho: um diálogo com práticas pedagógicas  
de alfabetização com as crianças do campo.

Lucielton Tavares De Almeida
eltonluci@hotmail.com

O tema da alfabetização na escola do campo permite uma reflexão 
sobre o trabalho inicial do desenvolvimento das habilidades de leitura 
e escrita nesta ambiência que, por vezes, inclina-se às políticas da escola 
urbana ou prejudica-se pela descontextualização didática. O reflexo dessa 
observação é a análise do estudo de caso aqui apresentado, cuja temática 
possibilita discussões entre os pressupostos teóricos do processo de 
alfabetização e a prática como consequência no espaço rural. O educador 
de formação urbana dificilmente adequa suas práticas pedagógicas 
aos diferentes contextos nos quais vivem os pequenos campesinos. 
Face a esta realidade, o presente artigo objetiva-se a discutir sobre 
alguns princípios gerais do processo de alfabetização nas instituições 
campesinas. Correlacionando-os ao trabalho com as habilidades de 
leitura e produção de textos nas salas de aula desta ambiência. Vistos 
de forma articulada e integrada, sob a ótica de uma educação que visa 
assegurar os direitos dos pequenos moradores rurais, defendemos aqui 
uma concepção pedagógica com propostas vinculadas a valorização 
dos saberes e integralização cultural e social desses povos. Para tanto, 
propusemo-nos a utilizar da experiência do educador do campo como viés 
de análise sobre o assunto. O estudo de caso, pois, tratará da realidade na 
comunidade do Riacho, localizada no município de Assu – RN, na qual foi 
entrevistado um professor com experiência docente em turmas adeptas 
à multisseriação, a fim de possibilitar discussões pertinentes acerca das 
práticas de alfabetização das comunidades rurais. Mediante o que foi 
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posto, compreendemos que a construção de práticas alfabetizadoras 
na escola do campo é composta por conflitos e desafios que requerem 
dedicação, clareza e objetividade quanto aos direitos de aprendizagem 
das crianças. Ou seja, o desafio do docente parte da premissa de assegurar 
esses direitos valorizando e se apoiando na rica cultura produzida pelos 
povos do campo. Por fim, concluímos que, embora as limitações restrinjam 
algumas ações educativas, é possível fomentar práticas alfabetizadoras 
com vistas à progressão do ensino e da aprendizagem dos pequenos 
moradores do campo que, por direito, lhe são delegados.

Palavras-chave: Educação do campo. Alfabetização. Práticas.
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O processo de aprendizagem a partir do lúdico nas práticas 
educativas para a leitura e escrita

 Déborah Stephany Alves de Lima
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Biancca de Sousa Padilha
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Mônica Dias Palitot
monicadiaspt@yahoo.com.br

Katiane Kaline da Silva
katy_kalynne@hotmail.com

Suely Maria Alves de Souza
suelymariads@gmail.com

A leitura é um instrumento importante para a construção do conhecimento 
de cada indivíduo, de modo que esta contribui de forma imprescindível 
para o desenvolvimento da escrita. Portanto, a escola possui um papel 
fundamental nestes aspectos, os quais consistem em uma educação 
que promova, de forma criativa e inovadora, as práticas de leitura e 
escrita. O presente trabalho tem, por subsídio, as práticas e os métodos 
psicopedagógicos no âmbito da leitura e escrita. O objetivo do mesmo 
implica em desenvolver a leitura e a escrita a partir do lúdico. O corpus 
de análise deste trabalho foi coletado no âmbito do projeto realizado em 
2014, intitulado Oficinas de apoio à leitura e à escrita através de intervenção 
psicopedagógica na Escola de Educação Básica no município de João Pessoa, 
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na turma do 4º ano do ensino fundamental. As atividades foram aplicadas 
com a turma em sala de aula, sendo utilizados jogos educativos produzidos 
a partir de materiais escolares, voltados para a ludicidade, trabalhando 
deste modo a dificuldade exacerbada pelo grupo, tais como leitura, 
interpretação, ortografia, atenção, pensamento e raciocínio lógico. Foi 
trabalhado a Leitura Legal, a fim de auxiliar no desenvolvimento da leitura 
e da soletração, além de desenvolver a integração e o conhecimento 
acerca do texto; na ortografia foram trabalhados Charadas Ortográficas, 
objetivando a associação semântica ambígua e a questão das regras. 
Na escrita através de Contador de Histórias, auxiliando a capacidade de 
representação e criatividade que norteiam as crianças com dificuldades 
nestes aspectos. No desenvolvimento das atividades, os resultados 
identificaram um parâmetro do progresso da leitura e da escrita da 
turma, pelo qual as atividades aplicadas proporcionaram ao grupo 
um aprendizado significativo e prazeroso, trabalhando precisamente 
conteúdos vistos em sala de aula. Portanto, este projeto conseguiu auxiliar 
ao grupo que apresentou dificuldades de leitura e escrita, introduzindo 
atividades lúdicas, que resultou em superação das dificuldades e em uma 
aprendizagem verdadeiramente significativa.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Ludicidade. Aprendizagem. 
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A arte influenciando no processo de construção  
da leitura e escrita: relato de experiência  

na associação VIVEI – Natal - RN

Marília Alves de Lima Bandeira
Ila.alves@yahoo.com.br

Núzia Roberta Lima
nrobertalima@hotmail.com

Este estudo está sendo realizado na Associação VIVEI, que presta 
assistência sócio-educacional a cerca de 150 crianças e adolescentes na 
faixa etária entre 6 e 13 anos. Objetiva analisar a contribuição da arte 
no processo de construção da leitura e da escrita dessas crianças que 
estão frequentando a escola e sentem muita dificuldade na leitura e 
escrita, assim como as práticas pedagógicas voltadas para a ludicidade 
através das nossas vivências como educadoras. O referencial teórico-
metodológico deste trabalho fundamenta-se em autores que discutem 
a arte tais como: Saraiva (2011), Medeiros (2011), Brito (2013), Jalles 
e Araújo (2011), em estudiosos que pesquisam histórias de vidas no 
entendimento da (auto) biografia, dentre os quais destacamos Josso (2010). 
O recurso metodológico para este estudo foi a construção de um projeto 
com temas geradores realizado por uma equipe interdisciplinar as quais 
são desenvolvidas atividades práticas tais como: contação de histórias, 
dança, música e teatro envolvendo a dinâmica da leitura e da escrita, 
onde antes e durante a execução do mesmo os registros de desempenho 
das crianças vão sendo elaborados e analisados pela equipe, assim como 
os os relatos das nossas experiências. O estudo em andamento mostra 
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a relevância da arte e a sua relação com a leitura e escrita, despertando 
a cada vez mais o gosto e o interesse das crianças, e consequentemente 
uma melhoria no aprendizado escolar. Esta prática contribui também 
para um (re)ssignificar da nosso fazer ampliando novos conhecimento 
para uma prática pedagógica mais significativa e voltada para o lúdico.

Palavras-chave: Arte. Leitura. Escrita. 
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O lugar da literatura infantil  
no processo de alfabetizar letrando

Meire Cristina Costa Ruggeri
meireruggeri@hotmail.com

Este trabalho faz parte da pesquisa de dissertação realizada por mim na 
Universidade Federal de Goiás, do Programa de Pós-Graduação da Regional 
Catalão – PPGEDUC / UFG/ RC, na linha de Pesquisa: Políticas Educacionais, 
Práticas Educativas e Inclusão. A pesquisa encontra-se na etapa de 
qualificação. O trabalho aborda parte do referencial teórico e algumas 
concepções advindas dos autores referenciados na discussão apresentada. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Leitura. Alfabetização. 
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Revitalização da educação através  
das ações do PIBID - Pedagogia no CERES/UFRN

Ingrid Mikaelli Gonçalves

Jucilene De Medeiros Costa

Jusciele Araújo Dos Santos

Maria Da Luz Nóbrega De Azevedo

Rayane Karinny Gomes Berto

A articulação das práticas de ensino propiciadas pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), através do trabalho 
dos discentes do Curso de Pedagogia do Centro de Ensino Superior 
do Seridó (CERES), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), procura revitalizar a educação na região do Sertão do Seridó, 
principalmente através das ações nas escolas municipais Ivanor Pereira 
e Severina Ernestina Abigail (Caicó-RN). Nosso principal objetivo é 
desenvolver propostas metodológicas que, a partir da música, poesia, 
teatro, literatura, pintura, oficinas de brinquedos etc., estimulem a 
revalorização das bibliotecas, brinquedotecas e outros espaços escolares 
– isso para que haja efetiva transformação do olhar dos alunos sobre 
suas escolas, reconhecendo seus ambientes como lugares acolhedores e 
inovadores para o estímulo ao conhecimento crítico-reflexivo. Procuramos 
construir renovadas experiências pedagógicas para a consolidação de 
uma iniciação à docência comprometida com uma educação voltada 
para a vida social livre e emancipada.

Palavras-chave: PIBID. Bibliotecas. Brinquedotecas. Docência. 
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Amor à palavra escrita

Djaine De Araújo Dantas

Elita Desidéria De Medeiros Dantas

Evânia Kamila Dantas De Medeiros

Talita Mayara Da Silva Dantas

O presente trabalho parte do tema geral do subprojeto do PIBID de 
Pedagogia do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES-Caicó) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): O Amor à Palavra 
Escrita. Com intuito de buscar este apreço à leitura e à escrita, o grupo 
desenvolveu um planejamento que parte da perspectiva do alfabetizar 
letrando, na qual o aluno aprende a ler e escrever, assim como a fazer o 
uso desses atributos no seu convívio social. Os bolsistas buscaram formas 
de apresentar as crianças que ler e escrever têm grande importância para 
sua vida, e por isso devem despertar a paixão pela leitura e pela escrita. 
Para isso, utilizamos os gêneros Literatura de Cordel e Teatro, partindo 
da perspectiva de que a leitura de cordel exerce estratégia fundamental 
para despertar o interesse pela palavra escrita, principalmente devido 
às especificidades locais do sertão neste gênero literário. Nos cordéis 
estão contidos poemas rimados nascidos de relatos orais que depois 
são colocados no papel e expostos pendurados em cordas, recebendo o 
nome de Cordel. A partir disso, foram realizadas oficinas de cordéis para 
que os educandos obtivessem um contato maior com o gênero textual 
e, sobretudo, valorizassem os costumes da cultura local.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Literatura. Literatura de cordel.
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A música como instrumento de amor à palavra escrita

Maria do Ó Morais de Souza

O presente trabalho, desenvolvido pelos alunos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) – Subprojeto de 
Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (CERES 
– Caicó), tem por objetivo apresentar o projeto A música como instrumento 
de amor à palavra escrita que está sendo realizado na Escola Municipal 
Ivanor Pereira. Desta forma as intervenções realizadas no decorrer do 
projeto têm como intuito levar o amor à palavra escrita aos educandos, 
matriculados na referida instituição de ensino, por intermédio da música, 
visto que esta ainda é pouco considerada como algo significativo para 
a aprendizagem e com isso sendo insuficientemente explorada pelos 
educadores. Com isso, compreendemos que a música se mostra como 
instrumento lúdico propiciador de conhecimentos no que concerne ao 
estimulo à curiosidade, à criatividade, ao raciocínio, ao entusiasmo e ao 
interesse nas atuações escolares, influenciando diretamente tanto no 
processo de ensino aprendizagem quanto na formação social no tocante 
à construção de um cidadão crítico-reflexivo, capaz de identificar na 
letra de uma música aspectos socioculturais, políticos, dentre outros, 
conhecendo a diversidade brasileira através da música e expressando 
sua opinião mediante a releitura da mesma ou até por meio de outras 
produções como um texto, uma peça teatral, uma poesia.

Palavras-chave: Música. Ensino-aprendizagem. Palavra escrita.
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Contos e lendas como fontes de leitura e de produção 
textual no 3º ano do Ciclo de Alfabetização  

em Abaetetuba-Pará.

Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues
janibel8@yahoo.com.br

Ao considerarmos que a leitura e a escrita como atividades que favorecem 
o conhecimento do mundo, é por meio delas que temos melhores condições 
de atuar de maneira mais efetiva na sociedade. Desse modo, as crianças 
que estão no Ciclo da Alfabetização precisam ter acesso a um número 
variado de gêneros discursivos que as favoreçam refletir a respeito dos 
usos da língua, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Assim, este 
trabalho apresenta resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido 
com uma turma do 3º ano, em uma escola no município de Abaetetuba, 
interior do estado do Pará. Utilizamos os estudos desenvolvidos por 
Kleiman (2008), Abramovich (1997), Scharf (2000), Koch (2008), Bakhtin 
(1995), Elias (2014) dentre outros. A metodologia foi o estudo de caso, 
no qual se acompanhou o trabalho de uma professora durante um 
semestre do ano de 2014, no município de Abaetetuba, interior do Pará. A 
colaboração nas atividades basearam-se, principalmente, na articulação 
entre os gêneros discursivos conto e lenda apresentados em sequências 
didáticas de modo a contemplar a contação e a produção de textos orais e 
escritos, sem deixar de considerar as ações previamente planejadas pelo 
grupo de docentes. Essa colaboração aconteceu durante reuniões com a 
professora e com bolsistas voluntários do projeto e nas visitas à escola 
para que se planejassem e desenvolvessem as atividades. As análises 
mostraram que a docente passou a utilizar mais os textos, não apenas 
em função das demandas do Programa de Formação Continuada, mas por 
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perceber a necessidade de desafiar as crianças no Ciclo de Alfabetização 
pautando-se em gêneros discursivos fazem parte da sua realidade ou que 
vão fazendo parte do seu repertório a partir do trabalho desenvolvido 
pelo docente. No caso desta pesquisa, os alunos se mostraram menos 
resistentes ao processo de reescrita ao articular os textos às temáticas 
que mostram aspectos culturais da região amazônica e ampliá-los para 
diferentes temáticas que evidenciem aspectos os mais variados de modo 
a favorecer as práticas de linguagem das crianças que têm no Ciclo de 
Alfabetização oportunidades singulares para isso.

Palavras-chave: Leitura e escrita. Gêneros do discursivo. Sequências 
didáticas. Ensino e aprendizagem.
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Leitura: uma análise da prática pedagógica utilizada  
no 3º ano do ensino fundamental

Fabiane Gasparetto
fabianeg2010@gmail.com

O presente estudo tem o objetivo de analisar e compreender a importância 
do desenvolvimento da leitura no 3º ano do ensino fundamental, momento 
em que o aluno chega ao final do ciclo de alfabetização, quando o 
foco maior do ensino é o de garantir os processos de consolidação da 
alfabetização no sentido de que a criança, ao dominar o SEA (Sistema de 
Escrita Alfabética), seja capaz de produzir e ler com autonomia textos 
de gêneros distintos. Contudo, é fato que algumas crianças ainda podem 
necessitar, nesse momento da escolarização, de alguma intervenção mais 
sistemática para avançar na apropriação do SEA. Este trabalho apresenta 
uma proposta pedagógica de monitoria em séries iniciais do ensino 
fundamental. O material para análise foi obtido durante as atividades 
desenvolvidas no turno inverso das alunas monitoras e no período regular 
da turma na qual a professora era a titular. Aqui também será apresentada 
uma análise das práticas pedagógicas utilizadas pela professora da EMEF 
Profª. Liette Tesser Pozza, na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande 
do Sul, com turmas de 3º ano, a partir de 2013, e de que forma essas 
práticas contribuem para o desenvolvimento da leitura. A análise dos 
dados registrados durante a observação dos alunos envolvidos, com 
o objetivo de obter informações sobre como percebiam as atividades 
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por eles realizadas, confirma uma concepção de ensino da leitura e da 
escrita, a qual introduz o uso de textos e jogos que desafiam os alunos 
a superar suas dificuldades em relação à leitura. Desta forma, os alunos 
mostraram-se disponíveis, sensíveis e abertos às atividades propostas, 
independentemente do nível de reflexão que elas proporcionam.

Palavras-chave: Leitura. Jogos.  Monitoria entre colegas. 
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As faces do ensino de Literatura nos cursos de Letras: 
pesquisa-ação em práticas e suportes teóricos  

e metodológicos

Amanda Araújo Souza
3a1mnd@gmail.com

Marta Aparecida Garcia Gonçalves
martaagg@ig.com.br

O plano de trabalho vincula-se à pesquisa As faces do ensino de Literatura nos 
Cursos de Letras: pesquisa-ação em práticas e suportes teóricos e metodológicos, que 
se propôs a discutir teorias e metodologias do ensino e leitura de poesia nas 
salas de aula, e posteriormente a realizar a aplicação de uma experiência 
de leitura de poesia com outra abordagem metodológica dentro do curso 
de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A parte prática 
da pesquisa utilizou a interseção entre poesia e pintura como metodologia 
e trabalhou com a poesia O luar através dos altos ramos do heterônimo 
de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, objetivando-se perceber a relação 
entre poesia e pintura na leitura do poema e analisar como a tradução em 
imagem auxilia no entendimento e apreensão de sentidos da poesia, tanto 
a nível acadêmico quanto a nível escolar de ensino fundamental e médio. A 
experiência prática teve como resultado, a partir da aplicação da metodologia, 
produções de pinturas e produções escritas, geradas pelo registro pessoal da 
experiência pelos alunos. Após os registros serem analisados profundamente, 
trarão meios para a criação de uma sequência didática que possa ser aplicada 
de modo efetivo em sala de aula.

Palavras-chave: Leitura. Jogos.  Monitoria entre colegas. 
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Os contos: uma forma lúdica na aprendizagem da leitura

Josileide De Paiva Oliveira Dantas
josileidepaiva@hotmail.com

Jozenice Fernanda De Paiva Oliveira
jozenicefernanda@hotmail.com

Este projeto trata de uma experiência desenvolvida a partir de estudos, 
leitura, dramatização e narração dos clássicos da Literatura Infantil: 
Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos. Realizado por crianças do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e apresentados 
aos educandos da Creche Municipal Professora Luzia de Paiva Medeiros, 
na cidade de Rafael Godeiro, RN. O projeto teve como objetivos criar 
estratégias para que os alunos envolvidos tenham mais motivação e 
satisfação na prática da leitura no cotidiano escolar e instigar as crianças 
a desenvolverem o gosto pela leitura, através da contação de histórias 
e do teatro. As crianças, que apresentaram a Literatura Infantil em 
forma de dramatização, são alunos do Ensino Fundamental II, com 
idades entre 9 e 14 anos. Eles escolheram as histórias, leram, narraram 
e dramatizaram de forma satisfatória, para as crianças da educação 
infantil; possibilitando a leitura visual e releitura dos contos, além de 
fazer um resgate valioso dos clássicos da literatura infantil. Este projeto 
foi elaborado através de pesquisas bibliográficas. Para fundamentar a 
pesquisa utilizamos as teorias de Kleiman (2007), Rocha (2003), Martins 
(1994), que apresentam conhecimentos necessários à construção de um 
bom leitor. Este trabalho foi de fundamental relevância, para que os 
alunos envolvidos compreendessem a importância dos contos de fadas 
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para o desenvolvimento da leitura, já que estes são histórias que cativam 
os leitores e deixam fluir o imaginário, levando a criança a viajar na 
leitura construindo e reconstruindo os contos através da imaginação, 
associando a isto o prazer de ler, além de colocá-los como investigadores 
e sujeitos do seu próprio processo histórico e cultural de aprendizagem.

Palavras-chave: Leitura. Conto. História. Dramatização. Narração. 
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Clube de leitura e desenvolvimento da cultura leitora infantil: 
um relato de experiência de iniciação científica

Angela Chuvas Naschold
anaschold@gmail.com

Antonio Pereira
pereira@neuro.ufrn.br

Bruna Cardoso Wanderley
bruna_cwanderley@hotmail.com

O objetivo do projeto A leitura de ficção como um simulador de voo das 
habilidades sociais: proposta de um Clube de Leitura é promover a cultura 
leitora junto ao público infantil. O projeto foi estruturado com base em 
conhecimentos advindos das Neurociências, Psicolinguística e Educação. O 
baixo nível de competência leitora no nosso país tem várias consequências 
negativas, como: a) um número elevado de analfabetos funcionais; b) 
altos índices de reprovação; c) defasagem idade-série; d) abandono 
escolar, etc. O público-alvo do projeto foram 40 crianças, divididas entre 
dois grupos de igual número, com idade entre 8 a 11 anos, alunos da 
Escola Municipal Juvenal Lamartine, localizada em Natal/RN. Os grupos, 
moderados pela bolsista de iniciação científica, se reuniam com uma 
frequência quinzenal e os encontros eram realizados no estilo roda de 
conversa, com participação voluntária. A discussão das obras literárias 
eram enriquecidas com música, vídeos e montagem de portfólios de 
caráter lúdico e educativo que permitiam aos alunos refletirem sobre os 
temas, situações e personagens da obra lida. Além disso, encorajava-se a 
busca de relação entre a obra e situações do cotidiano. Entre os resultados 



236

SESSÕES COORDENADAS DE TRABALHOS DE PESQUISA

do trabalho verificou-se que o clube de leitura permitiu às crianças: 
a) aumento do vocabulário; b) aquisição de novos conhecimentos; c) troca 
de experiências e vivências significativas; d) avanços na leitura e na escrita. 
Estes resultados comprovam a importância de estratégias inovadoras, 
como o Clube de Leitura, para o fomento à cultura leitora e, consequente, 
contribuir para a melhoria dos índices de competência leitora no país.

Palavras-chave: Clube de Leitura. Educação. Neurociências. 
Psicolinguística. Leitura.
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Leitura e produção de texto:  
uma experiência no ensino fundamental

Adelgise Silva Moreno Fernandes
adelgisefernandes@hotmail.com

Alynne Crystyna Dos Santos Silva
alynnecrystyna90@gmail.com

Anne Karine Muniz Da Silva
annekarineacari@gmail.com

Ma. Suenyra Nóbrega Soares
suenyra@outlook.com

A concepção atual da escrita envolve tanto a leitura como a produção de 
textos e difere-se da de algum tempo atrás de acordo com as demandas e 
diversidades nos usos da escrita social (KLEIMAN, 2006). Nesse ideário, o 
que se pretende narrar aqui é o resultado de uma pesquisa empreendida 
por três alunas do curso de Pedagogia – UFRN, Ceres Caicó -, acerca do 
trabalho com leitura e produção de texto, desenvolvido por um professor 
numa turma do 4° ano do ensino fundamental. Portanto, essa investigação 
objetivou constatar se a metodologia aplicada pelo docente, durante 
esse processo de ensino-aprendizagem, contribuiu para a formação de 
leitores e escritores proficientes ou se os discentes foram limitados a 
decodificar e reproduzir textos. Para tanto, coletou-se os materiais – texto 
e avaliação – utilizados no decorrer da aula, assim como, realizou-se 
uma entrevista estruturada, com o educador. Compreendemos que é 
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função da escola formar sujeitos letrados, não apenas alfabetizados, a 
diferença entre esses dois estados está no grau de familiaridade com 
os diversos usos da escrita no cotidiano. Nesse sentido, considera-se de 
grande valia essa investigação que ampliou o conhecimento acerca dos 
elementos imprescindíveis para minimizar o alto índice de analfabetismo 
funcional, no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Analfabetismo Funcional. Ensino. Aprendizagem.
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Análise qualitativa: concepção dos professores  
sobre pedagogia, educação e docência

Adelgise Silva Moreno Fernandes
adelgisefernandes@hotmail.com

Christianne Medeiros Cavalcante
chrismedeiros2008@outlook.com

Wiara Beatriz Alves Pereira
meninaed@hotmail.com

O presente trabalho, é um recorte da pesquisa desenvolvida junto ao 
componente curricular “pedagogia e educação”, do curso de pedagogia da 
UFRN - campus Caicó, pela turma do 1º período. Nós propomos analisar 
a concepção de professores no que concerne à pedagogia, educação e 
docência, contribuindo para o debate sobre as concepções e práticas 
docentes. Nosso estudo configurou-se como uma pesquisa explicativa de 
abordagem qualitativa e, para tanto, o processo metodológico baseou-se 
numa entrevista com roteiro estruturado, composto por quatro questões, 
aplicada a quatro professores. Então, após a efetivação das entrevistas, 
refletimos sobre as respostas dos docentes que apresentaram semelhanças 
e divergências. Constatamos que fatores como, o tempo que passou 
desde a conclusão de sua formação inicial, o fato de estar cursando 
uma graduação e a participação de eventos fomentadores da formação 
continuada influenciam na concepção desses professores. Portanto, 
concluímos ser relevante o domínio desses e de outros conceitos para 
o exercício do ensino, pois não é possível estabelecer uma prática 
mantendo-se distante de uma teoria significativa. Por fim, os estudos 
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realizados ao longo desse trabalho e a análise qualitativa nos proporcionou 
entender que pedagogia é uma ciência que tem como objeto de estudo os 
fenômenos educativos em todas as suas dimensões, isto é, a educação. 
Compreendemos também que a educação é um processo que envolve 
as ações de ensino e de aprendizagem, que se dá de forma empírica 
ou sistematizada. Ademais, estamos convictos de que a docência não 
significa transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua construção ou a sua produção.

Palavras-chave: Pedagogia. Educação. Docência.
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Formação leitora e a perspectiva de educação integral: 
focalizando o programa mais educação

Fihama Brenda Lucena da Costa
fihama_brenda@outlook.com

Nazineide Brito
nazibr@uol.com.br

O presente trabalho, inserido no Projeto de Pesquisa Linguagem, Ensino e 
o Programa Mais Educação: espaço e formação de leitores (Edital PROPESQ-IT 
2014), buscou investigar as atividades desenvolvidas nas oficinas de 
Orientação de Estudos e de Leitura-OEL, do Programa Mais Educação, nas 
escolas públicas do Ensino Fundamental de Caicó-RN, identificando sua 
contribuição para a formação leitora dos alunos que a frequentam. O estudo 
encontra embasamento teórico nos textos de Amarilha (2006, 2010), Brasil 
(2007, 2009, 2010, 2014), Moll (2009, 2012), Ramos (2002), dentre outros. 
Na sua primeira etapa, através de questionários, foram consultados os 
monitores e coordenadores do programa nas escolas investigadas. Pelos 
dados, identificou-se uma preponderância de atividades mais voltadas para o 
ensino da leitura, da escrita e de conteúdos curriculares básicos sem, contudo, 
contemplar, de forma mais presente e integrada aos demais conhecimentos 
e atividades, a leitura literária. Os coordenadores e monitores reconhecem 
sua relevância para a formação dos alunos, carecendo, no entanto, de um 
maior investimento no estudo e na proposição de formas mais dinâmicas e 
interativas no trato e na inserção do texto literário no cotidiano das oficinas, 
priorizando, assim, uma formação leitora.

Palavras-chave: Leitura. Programa Mais Educação. Formação Leitora.
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Contextualizando a evolução e função da escrita:  
dando um significado à escrita e suas dificuldades

Suzana Sales David
suzanadavid@globo.com

Apresenta o projeto Contextualizando a evolução e função da escrita: dando um 
significado à escrita e suas dificuldades, desenvolvido com crianças de 2 aos 5 
anos, no Espaço Infantil Primeiros Passos, instituição educacional privada. 
O seu objetivo principal é levar os alunos à compreensão da história da 
escrita, dos desenhos rupestres até os livros, através da leitura espontânea, 
desenvolvendo seu interesse pela leitura e valorizando-a como fonte de 
informação. A metodologia adotada foi o desenvolvimento de atividades 
que compuseram uma sequência didática, as quais compuseram os 
elementos: diálogo investigativo; levantamento de hipóteses; pesquisa 
bibliográfica e online; produção de trabalhos em grupos e individuais; 
momento de socialização, discussões e produção de textos, poesias e 
livros, dramatizações e como culminância a apresentação de todos os 
trabalhos. Conclui-se que o projeto promoveu experiências significativas 
de aprendizagem cognitiva e social, percebendo a relação direta com o 
surgimento e a evolução da escrita e suas dificuldades, permitindo que 
os alunos construam sua própria aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem. Escrita. Dificuldade.
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A leitura e sua importânica na construção  
do indivíduo como ser social

Carlos Eduardo Vitorino de Azevedo
eduward88@hotmail.com

Emilly dos Santos Fernandes
emilly-braga@bol.com.br

Iranilson Pedro de Freitas
pedrofly9091@hotmail.com

Kaline Maria Aguair Braga
thiagospel@hotmail.com

A leitura tem um relevante papel na construção intelectual do indivíduo, 
e em sua inserção na sociedade. O hábito de ler o torna capaz de expor 
opiniões de forma autônoma e independente, interagindo com a 
coletividade humana e adquirindo um entendimento sobre sua construção 
intelectual. Nesse contexto, o presente estudo visa analisar o quanto essa 
prática influencia na formação social dos jovens, e ainda busca descrever 
a importância da leitura no cotidiano dos indivíduos, para que os mesmos 
possam desenvolver essa ação de forma espontânea. Foi realizada uma 
pesquisa na Escola Estadual Maurício Freire, situada na cidade de São 
Paulo do Potengi/RN, buscando índices sobre o hábito da leitura, e quais 
as principais dificuldades encontradas por estes alunos para introduzir 
a leitura em seu cotidiano, desde a interação coletiva entre o sistema de 
ensino e as práticas educativas elaboradas pela Instituição, como também 
a disponibilidade de espaços físicos adequados para este fim. Também 
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buscou-se demonstrar a necessidade de dois fatores determinantes; o 
apoio familiar, que deve ser constante na construção deste pensamento, 
focalizado no incentivo e na importância desta prática. E o escolar, tendo 
em vista a escola ter um papel bastante relevante na escolarização do 
aluno. Considerando as pesquisas em livros e artigos sobre o tema, foi 
abordado que para entender melhor as relações sociais e criar cidadãos 
críticos da sociedade, é preciso torná-los constantes leitores.

Palavras-chave: Leitura. Incentivo. Cidadão. Família. Escola.
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Silábico-alfabético é um nível psicogenético?

Giselly Jordan Virginia Portella
gisellyportella@gmail.com

Luquiara Ferreira da Silva Queiroz

A presente produção, intitulada Pré-silábico é um nível psicogenético?, 
parte da inquietação das pesquisadoras em identificar os processos 
de construção de hipóteses e esquemas de pensamentos dos alunos 
em processo de alfabetização. Assim, busca aclarar dúvidas de outros 
professores e professoras alfabetizadores (as) que almejam pôr em 
prática os conhecimentos psicogenéticos da aquisição da língua escrita 
para compreender os processos de alfabetização de seus alunos e, assim, 
realizar intervenções pertinentes que contribuam efetivamente para 
o avanço no referido processo. Precipuamente, vem tratar da querela 
quanto ao nível Silábico-Alfabético, citado por Ferreiro e Teberosky ser 
ou não um nível psicogenético. Para chegar a uma resposta considerada 
satisfatória, foi necessário realizar leituras nas produções científicas 
do livro Psicogênese da Língua Escrita, das autoras citadas, nos livros 
publicados pelo Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa 
e Ação – GEEMPA e obras de Grossi, especialmente a trilogia das Didáticas 
dos níveis Pré-silábico, Silábico e Alfabético, além das experiências em 
salas de aula de alfabetização. Tais leituras e práticas fez-nos concluir 
que Silábico-alfabético não é um nível psicogenético porque não se 
estrutura como um esquema de pensamento, haja vista que o nível 
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tem características de uma miniestrutura lógica com suas hipóteses e 
ideia de completude. Por sua vez, o produto, que é a escrita chamada, 
por alguns, silábica-alfabética, é resultado de um momento em que o 
alfabetizando encontra-se em conflito para alcançar um novo degrau, 
um novo nível psicogenético, o rompimento do nível Silábico para o 
Alfabético. Reiterando, Silábico-alfabético não é nível psicogenético, se 
assim fora, seria negado o princípio fundante de um esquema, com seu 
fechamento e completude.

Palavras-chave: Alfabetização. Níveis Psicogenéticos. Silábico-alfabético.
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O processo de aquisição das hipóteses da linguagem escrita

Alayne Fernanda da Costa Galvão
educafernanda@hotmail.com

Eciône Félix de Lima
ecionefelix@yahoo.com.br

Márcia Fernanda Lopes de Souza
marcia_pib@hotmail.com

Nayana Marinho da Silva
nayanapsi@yahoo.com.br

Yzynya Silva Rezende Machado
yzynya@hotmail.com

Na caminhada do educar, do alfabetizar, encontramos muitos empecilhos, 
mas há sempre uma esperança quando percebemos os avanços de 
uma criança ao aprender a ler e escrever. Nesse contexto, o presente 
artigo tem como objetivo relatar os resultados da pesquisa de campo 
que visou investigar as escritas de crianças ainda não alfabetizadas, 
analisar suas hipóteses acerca do funcionamento do sistema alfabético 
de escrita e compreender as concepções teórico-metodológicas que 
subjazem à prática de ensino – aprendizagem, uma vez que todas as 
crianças passam por diversas etapas, criando assim hipóteses regulares 
que dependem do momento vivenciado, evoluindo de uma etapa para 
outra quando a anterior for colocada em conflito. O referido estudo foi 
desenvolvido em turma do primeiro ciclo do ensino fundamental, com 
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faixa etária de seis anos, numa Escola Municipal de Tibau do Sul – RN. 
Para tanto, os instrumentos utilizados foram: pesquisa bibliográfica 
em fontes de informações convencionais; sondagem das hipóteses de 
escrita das crianças; prática vivenciada e atividades de escrita com 
semântica definida. Teve como embasamento concepções de autores 
como Ferreiro e Teberosky e outros autores que contribuíram para a 
internalização do saber. Os resultados evidenciaram que cada criança 
possui um ritmo de aprendizagem e passa por diferentes hipóteses de 
escrita; o professor alfabetizador também precisa ter conhecimento 
a respeito desse processo para compreender como a criança constrói 
essa aquisição. Portanto, pressupõe-se que o contexto apresentado 
poderá contribuir como instrumento de reflexão no processo de ensino 
aprendizagem, como também o aprimoramento da prática docente em 
relação ao ato de ensinar e aprender.

Palavras-chave: Alfabetização. Hipóteses de escrita. Fazer pedagógico.
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Conhecer o perfil do fonoaudiólogo junto à prática 
psicopedagógica no contexto de incluso

Bruno Leonardo Batista Ferreira

Daisy Simões Campos
daisy_campos@msn.com

Mônica Dias Palitot
monicadiaspt@yahoo.com.br

Soledade Conceição Torreão da Silva Santiago
soledadetsantiago@hotmail.com

Thereza Sophia Jácome Pires
jacomethereza@gmail.com

O objeto de estudo da Psicopedagogia sugere que há um consenso quanto 
ao fato de que ela deve estudar a aprendizagem humana, porém é uma 
ilusão pensar que tal consenso nos conduza a um único caminho, pois o 
tema aprendizagem apresenta tamanha complexidade que tem a dimensão 
da própria natureza humana. Nesse sentido, surgem parcerias entre 
professores, fonoaudiólogos, psicopedagogos e psicólogos formando uma 
equipe multidisciplinar. A intervenção da Fonoaudiologia escolar é capaz de 
criar condições favoráveis e eficazes para que as capacidades de cada aluno 
possam ser exploradas ao máximo, não no sentido de eliminar problemas, 
mas sim baseado na crença de que determinadas situações e experiências 
podem facilitar e incrementar o desenvolvimento e a aprendizagem. 
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Objetivou-se nesse estudo investigar o perfil do fonoaudiólogo escolar junto 
à prática do psicopedagogo na inclusão. Foi realizada com uma amostra de 
11 fonoaudiólogos, sendo 8 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com 
idade compreendendo entre 28 e 51 anos, todos devidamente graduados 
e atuando na mais diversas áreas que a Fonoaudiologia permite. No que 
se refere às técnicas de coleta de dados, foi utilizada a observação direta 
extensiva, com a aplicação de um questionário aos sujeitos seleccionados, 
contendo 13 questões do tipo objetivas e subjetivas. O resultado da 
presente pesquisa corrobora com os estudos de Kyrillon; Martins; Ferreira 
(1997), os quais afirmam a importância do fonoaudiólogo escolar ser um 
profissional que atua especificamente com a linguagem oral e escrita e 
seus distúrbios, dificuldades de aprendizagem e patologias que envolvam 
mecanismos cognitivos, sendo necessário assim que o fonoaudiólogo 
escolar se especialize em áreas como linguagem, motricidade oral, voz, 
desenvolvimento infantil, inclusão escolar, audiologia, saúde pública, 
Psicopedagogia, Neuropsicologia, Fonoaudiologia Escolar e Psicopatologia. 
Um dado importante a salientar é que todos os participantes acham 
importante o fonoaudiólogo escolar conhecer os métodos de ensino 
utilizados pelas escolas; 9 acham necessário o conhecimento e o estudo da 
Psicopedagogia como forma de melhor conhecer os processos que envolvem 
a aprendizagem humana; e 2 dizem não ser necessário tal conhecimento.

Palavras-chave: Psicopedagogia. Fonoaudiologia. Inclusão.
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A relevância das adaptações curriculares para o autista:  
uma abordagem psicopedagógica

Bruno Leonardo Batista Ferreira

Henrique Miguel de Lima Silva

Maria do Desterro Silva Sousa

Mônica Dias Palitot
monicadiaspt@yahoo.com.br

Thereza Sophia Jácome Pires
jacomethereza@gmail.com

Ao receber o diagnóstico de autismo, geralmente, as crianças estão na 
fase inicial de alfabetização, momento crucial para o desenvolvimento 
de novas habilidades, e de perturbação para a escola que, muitas vezes, 
não dispõe de profissionais habilitados e nem de materiais adequados 
para facilitar o processo de inclusão do autista no currículo escolar. Nesse 
cenário, o psicopedagogo institucional se insere junto ao professor para 
planejar um currículo adaptado que possa atender às peculiaridades do 
autista e garantir o seu direito de aprender. Dessa forma, considera-se a 
necessidade de compreender melhor como os psicopedagogos atuam nas 
adaptações curriculares voltadas para autistas. O estudo ora apresentado 
teve como objetivo geral analisar as estratégias de adaptação curricular 
empregadas por psicopedagogos em escolares autistas. Trata-se de uma 
pesquisa de campo, que contou com a participação de 5 psicopedagogos 
que lidam com demandas de autismo nas escolas da grande João Pessoa. 
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O instrumento de pesquisa utilizado foi um roteiro de entrevista 
semiestruturada com oito questões que versam sobre o trabalho do 
psicopedagogo nas estratégias de adaptação curricular para autistas. A 
pesquisa foi realizada individualmente e teve, em média, 30 minutos de 
duração. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo de 
Bardin, no qual foram elencadas três categorias de análise: currículo, 
adaptações curriculares e métodos. Os resultados indicaram que os 
psicopedagogos fazem adaptações baseadas em critérios, como o gosto 
do aprendiz, os recursos disponíveis na instituição e as condições que 
o professor tem para desenvolver esse trabalho. Ademais, foi usado 
como referência o método TEACH, uma vez que possibilita uma variação 
nos tipos de adaptações. Por fim, conclui-se que as adaptações são 
indispensáveis para que o autista adquira novas habilidades, aprenda 
coisas novas a sua maneira e seja incluído efetivamente num contexto 
de escola regular.

Palavras-chave: Adaptação curricular. Psicopedagogo. Autista.
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A Psicopedagogia como agente otimizador da criança  
com Síndrome de Down: reflexão à práxis

Bruno Leonardo Batista Ferreira
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Maria do Desterro Silva Sousa

Soledade Conceição Torreão da Silva Santiago
soledadetsantiago@hotmail.com

Thereza Sophia Jácome Pires
jacomethereza@gmail.com

A Psicopedagogia é uma ciência que vem se destacando a nível 
internacional, como facilitadora na resolução de casos de dificuldades 
de aprendizagem, crianças portadoras de síndromes diversas entre 
outros. O portador de Síndrome de Down possui certa dificuldade 
de aprendizagem que na grande maioria dos casos são dificuldades 
generalizadas, que afetam todas as capacidades: linguagem, autonomia, 
motricidade e integração social. Estas podem se manifestar em maior 
ou menor graus. O objetivo deste estudo foi elencar artigos científicos 
sobre a atuação psicopedagógica na Síndrome de Down como processo 
terapêutico para a formação e desenvolvimento de crianças portadoras 
da Síndrome de Down, bem como a influência da estimulação precoce 
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em relação à aquisição de linguagem. Foram realizadas pesquisas em 
periódicos on-line, livros clássicos da Psicopedagogia e áreas afins. 
Posteriormente, buscamos reunir as informações pesquisadas, propondo 
algumas atividades psicopedagógicas, com o propósito de minimizar as 
dificuldades escolares e cotidianas de crianças portadoras da Síndrome 
de Down. Os resultados obtidos demonstram que há necessidade de 
novos estudos contemplando a intervenção da Psicopedagogia, tanto no 
âmbito institucional quanto no clínico, acerca da atuação psicopedagógica 
com indivíduos portadores da Síndrome de Down, devido escassez de 
periódicos. Isso se torna mais relevante diante de casos de evolução da 
linguagem, aprendizagem, socialização entre outros aspectos, que o 
portador da referida síndrome vem apresentando, do ponto de vista de 
áreas afins, como a Fonoaudiología, por exemplo.

Palavras-chave: Psicopedagogia. Dificuldades de aprendizagem. 
Síndrome de Down. 
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Trabalhando leitura e escrita através  
de uma ação psicopedagógica: um projeto PROEXT/UFPB
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monicadiaspt@yahoo.com.br

 Katiane Kaline Silva
katy_kalynne@hotmail.com

 Suely Maria Alves Souza
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A leitura e a escrita foram surgindo historicamente a partir do momento 
em que o homem aprendeu a comunicar seus pensamentos e sentimentos. 
Desse modo, a escrita que temos hoje, o alfabeto com o qual (re) construímos 
graficamente nosso olhar, é resultante da necessidade do sujeito em 
expressar, registrar fatos, expor seus pensamentos e ideias. O presente 
projeto tem como objetivo avaliar e intervir, através de oficinas de apoio 
psicopedagógico, para o processo de desenvolvimento da leitura e da escrita 
dos aprendentes do 2º ao 4º ano e mais especificamente: desempenhar a 
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função social da universidade mediante atividades de extensão, tendo 
em vista que a extensão deve ser compreendida como um conjunto de 
ações de caráter educativo, social, científico e tecnológico; oportunizar 
aos extensionistas uma experiência profissional vinculada à formação do 
psicopedagogo e propiciar a socialização dos conhecimentos adquiridos no 
seu processo de formação humana; diagnosticar as principais dificuldades 
de leitura e escrita nos sujeitos da pesquisa; intervir de forma individual 
ou em grupo junto às crianças assistidas pelo projeto para que as mesmas 
possam minimizar e até mesmo superar os problemas que venham a 
apresentar na sua capacidade de leitura e escrita; ministrar minicursos 
e palestras sobre dificuldades de aprendizagem aos docentes da escola 
onde está sendo realizado o projeto, a fim de aumentar o conhecimento 
dos mesmos sobre o assunto. Para o desenvolvimento desse projeto de 
extensão, utiliza-se a metodologia da pesquisa-ação, que parte de uma 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual todos os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A 
práxis psicopedagógica está sendo executada em uma escola de ensino 
fundamental I da rede municipal de Cabedelo no estado da Paraíba, com 
aproximadamente 70 alunos. O projeto encontra-se em desenvolvimento. 
Diante disso, algumas atividades foram realizadas na escola, sendo estas 
a anamnese, entrevista com os alunos e atividades lúdicas de caráter 
avaliativo, posteriormente dar-se-á início as práticas interventivas.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Intervenção. Psicopedagógica.
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Alfabentizando com A Casa do Escritor de Vinicius de Moraes
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Solange dos Santos Maximino
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Wilma Márcia Martins Costa
wilmacosta2008@hotmail.com

Costumeiramente a discussão em torno da alfabetização trata da aplicação 
correta de métodos de aprendizagem e da pergunta: como se deve ensinar 
a ler e a escrever na escola? A partir desse questionamento surgiu 
nosso projeto A Casa do Escritor com a intenção de melhorar o processo 
de alfabetização na nossa escola. Este projeto de leitura ocorre como 
complemento de um projeto de leitura maior intitulado Vivenciando a 
leitura na escola para a vida, no qual cada sala da escola é intitulada com o 
nome de um autor para trabalhar com eles o ano inteiro. A leitura diária 
é atividade permanente na sala de aula e na escola, assim nossos alunos 
podem vivenciar a literatura de maneira completa, contribuindo, assim, 
para o processo de aquisição da escrita. Dessa forma, nosso objetivo é 
possibilitar aos alunos da escola a oportunidade de conhecer as obras 
literárias de Vinicius de Moraes e com elas adquirir novas culturas, bem 
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como favorecer o acesso à leitura diária, tão fundamental na construção 
da cidadania e do processo de leitura e escrita. Esse objetivo geral está 
estruturado nos seguintes objetivos específicos: conhecer a vida e a obra 
de Vinicius de Moraes; apreciar, recitar e cantar seus poemas; trabalhar 
alguns gêneros textuais; promover a apropriação do sistema de escrita 
alfabética (SEA); proporcionar momentos prazerosos de leitura. Para 
embasar nosso trabalho e projetos recorremos aos escritos de Ferreiro 
(1989 – 1993 – 1999 - 2010), Jobim e Souza (1994), Smolka (1993), Soares 
(2006), Teberosky (2004), além dos documentos oficiais do Programa 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Nosso projeto foi 
desenvolvido através da leitura dos poemas, das canções e da biografia 
de Vinicius de Moraes. Em sala de aula utilizamos cartazes, atividades 
xerografadas, dobraduras, leituras deleite, cd com os poemas musicados 
dentre outras possibilidades. Nas atividades realizadas pudemos empregar 
as orientações sugeridas pelo PNAIC e conseguir com que as crianças se 
apropriassem do SEA (Sistema Escrita Alfabética). Ao final do projeto, 
tivemos como culminância a nossa II Primavera Literária, contribuindo 
para a ampliação do repertório de escrita dos nossos alunos, bem como 
propiciando um ambiente mais favorável à leitura.

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Projeto. Escrita.
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Avaliação continuada: estimulando a presença  
e a participação, em busca de melhores resultados

Natália Tavares Pinheiro
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A proposta de avaliação continuada apresentada no trabalho tem como 
principal objetivo atender a aflição do docente sobre o que fazer? em 
turma com alunos fora de faixa e profundo desinteresse o que os levará 
a mais um insucesso. O trabalho docente fica exclusivamente focado em 
atividades (individuais, em duplas e grupais) realizadas na sala, bem 
como a analise da frequência, comportamento, organização do caderno 
e tudo mais que for produzido dentro do ambiente escolar, visto que 
tudo que é enviado para casa, não volta. O aluno pode acompanhar seu 
conceito através de um quadro, o que promove uma competição saudável 
e proveitosa entre a turma. Ao final de cada bimestre, ou trimestre, o 
professor converte o conceito em nota para lançá-lo na caderneta.

Palavras-chave: Avaliação. Conceito. Estímulo.
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Aprender a ler e a escrever: contribuições das habilidades  
do processamento fonológico na alfabetização

Gabriela Guarnieri Mendes
gabiigm@yahoo.com.br

Sylvia Domingos Barrera
sdbarrera@ffclrp.usp.br

O processamento fonológico refere-se ao uso de informações fonológicas 
(sons de uma dada linguagem) no processamento da linguagem oral e na 
escrita. As habilidades de consciência fonológica, memória de trabalho 
fonológica e nomeação automatizada rápida (RAN) são habilidades do 
processamento fonológico. Nos últimos anos, pesquisas têm apontado 
que tais habilidades seriam facilitadoras e necessárias à alfabetização. 
Considerando alguns resultados controversos encontrados na literatura 
a respeito das habilidades cognitivas subjacentes ao processamento 
fonológico e a relevância do tema para a compreensão dos processos 
cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura e escrita e na origem 
de algumas de suas dificuldades, bem como as implicações dessa 
questão teórica no que diz respeito ao diagnóstico e à remediação nos 
distúrbios de leitura, esse estudo se propôs a analisar a contribuição das 
habilidades cognitivas consideradas como integrantes do processamento 
fonológico na aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Participaram 
desta pesquisa 50 crianças de 3º Ano do Ensino Fundamental, de uma 
escola pública do interior de São Paulo. Foram utilizados instrumentos 
padronizados para a avaliação das habilidades de leitura, escrita, 
consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e RAN. Os dados 
foram analisados quantitativamente, através de técnicas correlacionais 
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e de análise de regressão, utilizando-se o programa SPSS, versão 17.0. 
Os resultados obtidos sugerem que, dentre as habilidades avaliadas, a 
consciência fonológica e a memória de trabalho fonológica (sobretudo 
de pseudopalavras) são as que mais contribuem para o desempenho 
inicial em leitura e em escrita. Por outro lado, dentre as habilidades de 
nomeação automatizada rápida, apenas a nomeação de letras demonstrou 
correlação significativa com a leitura e a escrita, corroborando assim com 
os resultados de pesquisas que questionam a inclusão das habilidades 
de RAN como integrantes do Processamento Fonológico. Os resultados 
obtidos contribuem para a compreensão dos processos psicológicos 
envolvidos na aprendizagem da leitura e escrita oferecendo subsídios 
para a elaboração de metodologias de alfabetização mais eficientes, 
tanto no que se refere ao âmbito do ensino, quanto à prevenção e à 
remediação das dificuldades de aprendizagem.

Palavras-chave: Processamento Fonológico. Consciência Fonológica. 
Memória de Trabalho Fonológica. Nomeação Automatizada Rápida. 
Alfabetização.
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Nas últimas décadas tem crescido, de forma bastante consistente, debates 
acerca de uma educação para todos (GARCIA, 2008). É consensual afirmar 
que ao inserir um aluno com deficiência em uma sala de aula comum, 
precisa-se, antes de tudo, ter uma consciência formada de que será 
necessário um trabalho que envolva planejamento de ações, adaptações 
curriculares, metodologias e estratégias que objetivem a aquisição e 
o desenvolvimento da aprendizagem deste indivíduo. Diante deste 
prisma, surgiu o interesse de estudar a compreensão que os pais e os 
professores de indivíduos com déficit intelectual que possuem em relação 
à aprendizagem e, ainda, se a inclusão destes em salas comuns tem sido 
realizada de maneira eficaz. Acerca de sua conceituação, a deficiência 
intelectual se refere a limitações substanciais no funcionamento atual. 
Está caracterizada por um funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média frequente, com limitações em duas ou mais das seguintes 
áreas: comunicação, autocuidado, vida familiar, destrezas sociais, vida 
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comunitária, autodireção, saúde e segurança, funcionamento acadêmico, 
lazer e trabalho. Manifestando-se antes dos 18 anos (Associação Americana 
de Deficiência Mental – AAMR – 1992). O termo deficiência intelectual 
tem substituído deficiência mental desde outubro de 2004, em Montreal, 
Canadá, onde em um evento realizado pela Organização Pan-Americana 
da Saúde e a Organização Mundial de Saúde foi aprovado o documento 
Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual. Desde então, este tem 
sido o termo mais formalmente empregado (SASSAKI, 2004). Na presente 
pesquisa será considerada a análise das respostas dadas pelos pais e 
professores, mediante a aplicação de duas entrevistas sociodemográficas 
e semiestruturadas, elaboradas para fins deste estudo. O uso desse 
instrumento viabilizou o conhecimento acerca da percepção de pais e 
professores sobre o processo de aprendizagem de deficientes intelectuais 
e através da análise de suas respostas poderá identificar os prováveis 
fatores que interferem, substancialmente, neste processo. Os dados 
analisados serão categorizados e submetidos à análise de conteúdo 
qualitativa (BORDIN, 1989) e quantitativa, através de procedimentos 
estatísticos da análise descritiva. 

Palavras-chave: Inclusão. Aprendizagem. Deficiência Intelectual.
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Ações pedagógicas no ciclo de alfabetização

Eliana Arruda Amaral
anaileamaral01@gmail.com

 Maria Conceição Gomes de Moraes
biamoraesnow@gmail.com

O presente trata da parte da formação continuada dos professores 
alfabetizadores da rede municipal de educação de Cuiabá, onde a 
proposta partiu da necessidade. O objetivo é apoiar os professores do 
ensino fundamental do 1º ciclo, que se sentiram vulnerável a realizar os 
diagnósticos e bem como entender os níveis de progressão dos alunos 
teorizar sobre a prática de professores alfabetizadores, fornecendo-lhes 
subsídios para melhor compreender concepções, conceitos, procedimentos, 
atividades e atitudes que subjazem ao seu fazer pedagógico. Nessa 
perspectiva, para garantir o processo formativo, uma vez que há grande 
rotatividade de professores na rede de ensino, a metodologia utilizada 
envolveu investigações in loco, encontros presenciais, reflexões sobre as 
práticas pedagógicas, discussões coletivas e socialização de experiências 
o que favoreceu o desenvolvimento das ações formativas. Os resultados 
foram positivos, os professores demonstraram um olhar mais cuidadoso 
em relação a sua prática em sala de aula, e, assim, a necessidade de 
buscar novas e diferentes maneiras de conduzir seu trabalho junto ao 
educando, no sentido de incrementar sua estratégias de ensino no aspecto 
de alfabetizar letrando. Notou-se a necessidade de aprofundamento de 
estudos junto aos professores, uma vez que se observaram nos relatos 
de muitos docentes, dificuldades em relação à concretização de práticas 
pedagógicas condizentes com a perspectiva do letramento e insegurança 
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no que se refere à organização do trabalho pedagógico, por meio de 
projetos, sequências didáticas e jogos, bem como conteúdos envolvendo 
a Matemática para o 1º ciclo.

Palavras-chave: Formação Continuada. Alfabetização. Intervenção. 
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A importância das habilidades metacognitivas  
na elaboração de narrativas: a produção de histórias  

de crianças participantes das Oficinas  
de Leitura e Escrita da UFRJ

Deborah Ambre de Freitas
deborahambre@gmail.com

Fernanda de Barros Rosa Almeida
fernanda.brosalmeida@gmail.com

Flávia Carolina dos Santos Gomes
Giuliana Ramires de Santana

Jane Correa
jncrrea@gmail.com

Raphaela Machado da Silva
rapha.machado02@gmail.com

O aprendizado da linguagem escrita é um processo complexo, em que 
diversas habilidades de natureza linguístico-cognitiva são requeridas. 
Dentre elas, está a capacidade de refletir deliberadamente sobre o próprio 
conhecimento, também chamada metacognição. Dentre as habilidades 
metacognitivas está a consciência metatextual, por meio da qual o 
escritor analisa a estrutura narrativa, refletindo intencionalmente sobre 
a organização do texto a ser escrito. Expressar-se por meio da escrita 
envolve também o conhecimento semântico e ortográfico da mesma, bem 
como a reflexão acerca do conteúdo e organização do texto, utilização de 
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conectivos e pontuação adequada. Para a elaboração de histórias, o escritor 
também precisa considerar a estrutura prototípica da narrativa, que contém 
início, meio e fim. A elaboração de uma situação-problema e um desfecho 
relacionado às ideias apresentadas anteriormente no texto consiste em 
uma das principais dificuldades encontradas pelas crianças na construção 
de narrativas. Portanto, desenvolver habilidades metacognitivas pode 
contribuir para que as produções textuais das crianças sejam cada vez mais 
elaboradas. Na prática clínica das Oficinas de Leitura e Escrita, muitas crianças 
ingressam com dificuldades na estruturação, planejamento e organização 
da produção textual. Em suas produções, predominam descrições do 
cotidiano, uso limitado de conectivos, ausência de elaboração da situação-
problema e carência de uma finalização coerente e organizada. Após a 
intervenção psicopedagógica pautada no desenvolvimento de habilidades 
metacognitivas, as crianças conseguem construir textos mais organizados, 
articulando ideias e elaborando um clímax e um desfecho para a história. Tal 
capacidade pode ser desenvolvida por meio de estratégias de planejamento 
da produção escrita, como o uso de roteiros para elaboração textual. A 
construção de um roteiro não apenas permite à criança a sistematização 
da estrutura textual, como também favorece a ampliação da habilidade de 
planejamento, organização das ideias e automonitoramento. Sendo assim, 
o objetivo deste estudo é apresentar a importância do desenvolvimento de 
habilidades metacognitivas em crianças com dificuldades na elaboração 
narrativa e organização textual. Serão analisados casos clínicos de crianças 
que ingressaram nas Oficinas de Leitura e Escrita com tais dificuldades e, após 
um período de intervenção psicopedagógica, passaram a construir textos 
mais elaborados, coesos e organizados, em termos da estrutura narrativa.

Palavras-chave: Habilidades metacognitivas. Escrita.  Consciência 
metatextual. Narrativa. 
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A prática da leitura e da escrita: uma experiência vivenciada 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCSV) no município de Tibau do Sul / RN

Alayne FernandaCosta Galvão
educafernanda@hotmail.com

Eciône Félix de Lima
ecionefelix@yahoo.com.br

Márcia Fernanda Lopes de Souza
marcia_pib@hotmail.com

Nayana Marinho da Silva
nayanapsi@yahoo.com.br

Yzynya Silva Rezende Machado
yzynya@hotmail.com

Na sociedade contemporânea, observa-se que as práticas sociais que 
envolvem o ato de ler e escrever estão cada vez mais presentes na vida 
cotidiana; a partir do momento em que os alunos que não fazem uso destas 
práticas encontraram dificuldades para se comunicar diante dos sujeitos 
que vivem em um ambiente letrado. Este artigo apresenta os resultados 
de uma proposta de trabalho, realizada no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCSV) do Município de Tibau do Sul/RN, 
com crianças de faixa etária entre sete a quatorze anos. O referido estudo 
teve como objetivo criar um ambiente alfabetizador para que os alunos 
interagissem com os diversos gêneros textuais e atividades de leitura e 
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escrita. Para tanto, usamos como metodologia entrevistas, observações 
diárias, dinâmicas, agrupamento produtivo e pesquisa bibliográfica 
tendo como foco a análise de obras de alguns estudiosos no contexto 
abordado. Os resultados deste estudo evidenciaram que o professor deve 
proporcionar atividades que desenvolvam as capacidades de leitura e 
escrita dos alunos, como também propor alternativas pedagógicas para 
possibilitar uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Prática de leitura e escrita. Gêneros textuais. Professor 
leitor.
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Ciranda da leitura e escrita: e a família entra na ciranda

Ana-Nére Almeida Rezende de Moura
ananere@yahoo.com

O trabalho descrito apresenta o projeto Ciranda da Leitura, que se encontra 
em desenvolvimento na escola referendada. No ano de 2012, o Plano 
de Gestão da escola continha uma meta a ser alcançada: elevar de 84% 
para 100% o desempenho dos alunos na leitura e escrita. Nesse caso, a 
coordenação pedagógica, junto às professoras, implementou uma ação 
envolvendo leitura, escrita, crianças e famílias. Alguns estudos evidenciam 
o papel desempenhado pelas famílias na formação de hábitos leitores. 
Gómez del Manzano (1988 apud BALÇA, 2008) afirma que a família é o lugar 
privilegiado para a criança despertar o interesse pela leitura. No livro 
Ler e brincar, tecer e cantar, Reyes (2012) ressalta que os educadores são a 
voz que conta, a mão que abre portas e traça caminhos entre a alma dos 
textos e a alma dos leitores. Considerando esses aspectos, foi apresentado 
às professoras o projeto, objetivando fazê-las acreditar que motivando as 
crianças a participarem, estariam incluindo alunos e famílias nas práticas 
sociais de leitura e escrita. Objetivo foi despertar nas crianças do ensino 
fundamental I o gosto de ler e escrever, tornando-as a ligação entre 
leitura, família e escola. Metodologia: apresentação do projeto, envio de 
informativo para as famílias; visita à biblioteca com os alunos, escolha dos 
livros correspondentes ao total de alunos, catalogação; entrega do material 
ao aluno: livro, pasta, capa, catalogação, folha de produção textual; coleta 
semanal dos registros: desenhos e/ou escrita; redistribuição dos livros; 
escolha do(s) aluno(s) que comentará(ão) no momento cívico para toda 
a escola; revisão das produções, publicação. Resultados: anualmente está 
previsto o encontro de todos os participantes do projeto para socialização 
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das experiências pelas crianças, famílias e professores que se dispuserem: 
contação, dramatização, depoimentos, sorteio de livros e entrega de 
certificados a alunos, famílias e professores envolvidos. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Escola. Mediação. Família.
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Análise sistemática da literatura sobre segmentação silábica

Adna Pontes Neves Lopes
adna_pns@hotmail.com

Carla Alexandra Silva Moita Minervino
carla_moita@hotmail.com

Estephane Enadir Lucena Duarte Pereira
enadirlucena@gmail.com

Kriscieli Fonsaca
kriscieli@gmail.com

A segmentação silábica é um subnível da consciência fonológica e 
consiste em fragmentar as palavras em unidades silábicas distintas. 
Esta habilidade tem um papel primordial na aquisição da leitura. Com 
o objetivo de obter maiores informações sobre as produções científicas 
acerca da segmentação silábica, foi realizada uma análise sistemática da 
literatura luso-brasileira. Nesse sentido, foram selecionados trabalhos 
indexados nas bases de dados: Scielo, Lilacs, Repositório Científico de 
Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e General Onefiles. Para contemplar 
o objetivo proposto, foi utilizado o unitermo: segmentação silábica, em 
todas as bases de dados supracitadas. Foram incluídos para análise estudos 
empíricos que faziam referência a variável segmentação, publicados 
no período de 2009 à 2013, no idioma português. Foram encontrados 
19 trabalhos nas bases de dados, dos quais foram selecionados 12. Para 
analisar os dados de segmentação silábica, as pesquisas fizeram uso de 
cinco instrumentos: Consciência Fonológica: Instrumentos de Avaliação 
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Sequencial, Protocolo de Avaliação das Habilidades de Consciência 
Fonológica, Prova de Consciência Fonológica, Prova de Segmentação, 
Teste de Identificação precoce dos problemas da leitura. Constatou-se 
baixo desempenho em segmentação silábica em indivíduos com 
dificuldades de fala, desvio fonológico e dislexia em comparação aos 
grupos controle. Os estudos analisados não observaram diferenças na 
segmentação silábica com o avançar da escolaridade e idade. Em relação 
às diferenças no desempenho em segmentação considerando a variável 
sexo, constatou-se uma divergência nos estudos. Algumas pesquisas 
não demonstraram variação do desempenho entre meninos e meninas, 
outros evidenciaram uma superioridade feminina no desempenho em 
segmentação em relação aos meninos. Outros estudos apontaram que 
os estudantes segmentam com maior facilidade palavras com estrutura 
silábica CV (consoante-vogal) e V (vogal) inicial do que palavras com 
outras estruturas linguísticas (ex.: CCV - consoante-consoante-vogal). Por 
outro lado, os estudantes foram mais bem sucedidos nas divisões silábicas 
de palavras dissílabas do que trissílabas. Ao observar a variável acentuação 
da palavra, constatou-se que a segmentação dos vocábulos trissílabos 
proparoxítonos tem uma porcentagem de sucesso superior às palavras 
trissílabas proparoxítonas. Ressalta-se que a análise da segmentação 
silábica com base nas propriedades das palavras (acentuação, extensão, 
regularidade) é pouco estudada a nível nacional.

Palavras-chave: Segmentação silábica. Análise sistemática. Consciência 
fonológica.
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Da troca de livros à troca de saberes - Ciranda de livros

Maria Aparecida Alves de Andrade
andrade.aparecida@bol.com.br

Este trabalho analisa a interação envolvida pelos alunos da Educação 
Infantil, familiares e comunidade escolar ao ser implementado o projeto 
anual Cirando de Livros, e seu efeito na proposta de ensino para leitura 
e escrita. A investigação é centrada na aproximação com o letramento 
literário a partir dos cinco sentidos: o olhar, o tocar, o ouvir e o saborear. 
Fundamenta-se em documentos localizados na Instituição de Ensino Escola 
Lápis de Cor - Natal/RN como registro fotográfico, vídeos, atividades 
experimentais e de registro escrito que estão em andamento. O estudo 
centrar-se-á na dinâmica da troca de um livro paradidático, e essa ação 
pedagógica ajuda a criança a pôr em prática um valor que facilita a boa 
convivência e oportuniza as professoras trabalhar o aspecto emocional e 
social, o que irá desenvolver atitudes saudáveis. De acordo com Oliveira 
(2005), os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem 
para o enriquecimento intelectual das crianças. Sendo esse gênero objeto 
da cultura, a criança tem um encontro significativo de suas histórias com 
o mundo imaginativo dela própria. Portanto, os conhecimentos (conceitos 
e ações), e o respeito às suas características específicas, percebendo que 
os aspectos psicológico, emocional, cognitivo, físico e social, formam 
uma unidade que permite percebê-la em sua totalidade, visto que essa 
criança constitui-se como um ser individual, social e histórico. Diante 
desse contexto, o objetivo desse trabalho é o de possibilitar momentos 
para esses sujeitos proporem soluções a partir da situação apresentada e, a 
partir dessa, elaborar hipóteses durante a roda de discussões e relacioná-
las ao conceito estudado, e refletir criticamente sobre a atividade. Para 
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realização desse estudo, será conduzido um caderno de atividades, nno 
qual para cada livro lido deverá ser realizada uma atividade. A atividade 
experimental está em andamento, visto isso, os resultados ainda não 
poderão ser expostos. 

Palavras-chave: Letramento literário. Atividades práticas. Educação 
infantil.
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A leitura literária e o envolvimento cognitivo e afetivo  
no processo de alfabetização

Lenira Carlos Gurgel

Maria Da Paz Siqueira de Oliveira

Simone Rodrigues de Lima Costa
simonerlcosta@hotmail.com

Este trabalho apresenta a prática desenvolvida numa escola pública 
municipal de Natal/RN, com um aluno do 5º ano do ensino fundamental 
e tem como objetivo promover uma discussão a respeito da importância 
da leitura literária na escola, apesar da influência midiática, como 
forma de envolver, cognitiva e afetivamente uma criança com a leitura 
e com a escrita, em prol da formação de um ser mais autônomo e 
independente na sua forma de ver, pensar e compreender o contexto 
em que está inserido. A nossa intenção é também deixar claro que a 
leitura literária pode contribuir na formação de hábitos e atitudes 
favoráveis em relação ao ato de ler, constituindo-se em uma atividade 
destinada a desenvolver leitores e especialmente contribuir para o 
processo de alfabetização. Foram utilizadas como procedimentos 
metodológicos observações e intervenções no contexto da sala e fora 
dela, além de leituras das ideias de autores que discutem com propriedade 
essa questão. Os resultados obtidos, nos mostram que a realização de 
intervenções efetivas, a motivação, o estímulo, atividades dinâmicas e 
principalmente o respeito as necessidades e os tempos de aprendizagens 
do aluno, podem trazer resultados bastante significativos para o seu 
desenvolvimento, tanto no aspecto psicológico, afetivo, como cognitivo. 
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Podemos dizer que encontramos no texto literário um imensurável 
valor psicológico, pedagógico, estético e emocional da linguagem pela 
oralidade e pela imagem, proporcionando ao sujeito a oportunidade 
de registrar seus próprios textos, mesmo quando ainda não sabe ler, 
deixando-o predisposto a contar suas histórias de vida e vê-las respeitadas 
e valorizadas, trocando experiências e se reconhecendo como autor dos 
seus textos através das imagens. Para essa discussão, consideraremos 
as ideias de autores como, Amarilha (2004), Freire (2000), Soares (1989), 
Vygotsky (2000), Zorzi (2004), entre outros que com suas ideias nos 
permite compreender o tema aqui discutido. 

Palavras-chave: Leitura literária. Motivação. Processo de alfabetização.
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Uma proposta de um aplicativo móvel com intuito  
de facilitar a leitura de textos para portadores  

de deficiência visual

Allisson Dantas Oliveira

Dominique de Melo Franco Campelo
dominiquecampelo06@gmail.com

Samuel Luna Martins

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a deficiência visual é 
perceptível para aproximadamente 20% da população brasileira. 
Aproximadamente 500 mil pessoas declararam ser totalmente cegas. A 
ideia de acessibilidade é importante no contexto sobre educação para 
pessoas deficientes visuais. Partindo desse pressuposto e considerando 
as novas ferramentas tecnologias como um facilitador para a inclusão 
de pessoas cegas dentro de sala de aula de escolas regulares. O uso da 
tecnologia e os dispositivos móveis para auxiliar pessoas com algum 
tipo de deficiência estão cada vez mais presentes no cotidiano das 
pessoas. É proposto então um aplicativo que traz novas possibilidades de 
acessibilidade e inclusão. Assim, a pessoa cega teria então um novo leitor 
a partir de sua câmera de celular que é capaz de ler enunciados, atividades 
e qualquer outro material escrito em tempo real. A ideia é proporcionar 
a interpretação de textos escritos através de Text To Speech (texto para 
fala). Inicialmente é realizada uma captura de imagem (documento 
de texto em papel) através da câmera do dispositivo, posteriormente, 
analisando-a através de um leitor de OCR (optical character recognition), ou 
seja, um leitor ótico de caracteres que permite converter diversos tipos 
de documentos (textos em papéis) em textos editáveis e pesquisáveis 
computacionalmente. Em seguida, é dada uma conversão da imagem 
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para caracteres. Com a conversão da imagem em texto, o aplicativo 
explicitamente fala o texto, possibilitando ao deficiente visual uma leitura 
áudio digital do conteúdo. Dentre as metas estipuladas nesse projeto 
estão o ingresso de pessoas cegas nas escolas regulares, atingir o maior 
número de pessoas cegas ou deficientes visuais usando este aplicativo 
para suporte as atividades educacionais, auxiliar na formação adequada 
a pessoas cegas ou deficientes visuais. Assim, este aplicativo traz uma 
nova possibilidade de acessibilidade para minimizar as dificuldades 
encontradas pelo cego na sua trajetória educacional e favorece a cultura 
inclusiva no ambiente escolar. Os resultados, mesmo que preliminares, 
sugerem que o uso de dispositivos móveis é algo promissor para auxiliar 
esse grupo de pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, uma vez 
que não se tornam necessárias adaptações no processo de ensino-
aprendizagem como existem no braile.

Palavras-chave: Dispositivos móveis. Tecnologia. Inclusão.
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O uso da prancha comunicativa:  
relatos de uma experiência com um aluno surdo

Hérica Pereira da Silva

A Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) é uma das modalidades 
de Tecnologia Assistiva (TA) que atende a pessoas sem fala ou escrita 
funcional ou com defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua 
habilidade em falar e/ou escrever. Além do uso de gestos, expressões 
faciais e corporais, a CAA contempla formas assistidas de comunicação, 
como o uso de pranchas, cartões, sistemas computadorizados com 
sintetizadores de voz e vocalizadores simples. Ela pode proporcionar 
uma vida independente às pessoas sem fala funcional nos diversos 
ambientes por onde transitam. Dentre esses contextos, destaca-se a 
escola, onde a criança desenvolve habilidades acadêmicas e sociais. O 
objetivo deste trabalho foi descrever a realidade de um aluno surdo, de 
11 anos, regularmente matriculado no 5º ano do ensino fundamental de 
uma escola regular. Uma prancha de CAA foi elaborada pelo grupo de 
pesquisadores para facilitar a comunicação com o aluno, que desconhecia 
a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Através do uso da prancha, o 
aluno descreveu os seus desafios e conquistas no ambiente escolar. Os 
dados desta pesquisa sugerem que os recursos de CAA podem facilitar 
a aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, 
devendo se constituir como uma ferramenta indispensável no contexto 
de sala de aula. 

Palavras-chave: Comunicação alternativa. Surdez. Inclusão escolar. 
Ensino.
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Vozes sociais que emergem nas narrativas de alunos da EJA

Milena Moretto
mrcassia_34@yahoo.com.br

Rita de Cássia Bento Manfrim

Este estudo atribui ênfase ao contexto escolar onde diversos saberes 
circulam e emergem diferentes vozes. Assumindo uma concepção de 
linguagem dialógica e de sujeitos que se formam na e pela linguagem, 
buscamos compreender a trajetória de vida de estudantes matriculados 
numa turma de Educação de Jovens e Adultos. Para isso examinaremos 
narrativas que contam sobre seus saberes, suas expectativas, suas 
experiências e, enfim, um pouco de suas trajetórias de vida. Trata-se 
de alunos em fase de alfabetização, frequentadores de uma das salas de 
aula da Fundação Municipal de Educação Comunitária (FUMEC). É nesse 
espaço situado na periferia de Campinas que focamos nossa atenção no 
que diz respeito ao processo de alfabetização dos alunos atendidos ali, 
particularmente em seus avanços em termos de leitura e escrita. Método: 
a pesquisa baseia-se na análise de narrativas de estudantes dos anos 
iniciais de uma turma da FUMEC, a qual funciona nas dependências de uma 
Igreja (católica). Para produção dos dados, serão realizadas entrevistas 
audiogravadas, as quais posteriormente deverão ser transcritas. Resultados 
/ discussão: como se trata de um projeto inicial, a produção dos dados 
ainda não foi concluída. Conclusão / considerações parciais: acreditamos 
que nossas análises possam trazer reflexões acerca de quem são os sujeitos 
que ocupam as salas de aula da EJA, bem como revelar a imagem que cada 
um deles atribui à leitura e à escrita. 

Palavras-chave: Vozes sociais. Alfabetização. Educação de Jovens e 
Adultos. Contexto Escolar.
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O Brasil vem apresentando resultados preocupantes no tocante à 
educação. As notas apresentadas no IDEB avaliam a inoperância do sistema 
público brasileiro de ensino. O índice é reafirmado no desempenho dos 
alunos no PISA, no qual o país ficou em 60º lugar em um ranking que 
avaliou 76 países. O Rio Grande do Norte reflete fielmente a realidade 
brasileira, pois encontra-se na 24ª posição e o município de Tibau do Sul 
apresentou notas que reafirmam esta situação educacional. Diante da 
quase total fatalidade, os educadores se deparam a cobranças, sejam elas 
de ordem pessoal ou advinda das gestões das escolas e dos municípios, 
onde são cobrados a mostrar melhores resultados. Dessa forma, o trabalho 
surge da necessidade de aprofundar-se na investigação em busca de 
um caminho que direcione a prática pedagógica de maneira eficaz, 
objetivando apresentar os resultados almejados. A proposta apresentada 
observa inicialmente a dinâmica educacional do município, através 
da realidade da Escola Municipal José Jerônimo Galvão e oportunizar 
relatos dos docentes a fim de formalizar um documento que aponte os 
reais problemas e as possíveis resoluções para a melhoria da qualidade 
da educação no município.

Palavras-chave: Realidade docente. Índices e notas. Educação. Avaliação. 
Resultados. 
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