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Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 
A presença distante das estrelas!

Mario Quintana

Recorro à sabedoria poética de Mario Quintana para saudar todas as autoras e autores deste livro 
de relatos, que pode ser lido como um retrato de estrelas. Se pensarmos nas adversidades que 
atravessam as nossas lutas diárias por uma educação pública e de qualidade para as camadas 
populares do país, poderemos ver, nas vozes dessas mulheres e homens envolvidos no projeto 
Leitura + Neurociências, a concretização de sonhos sonhados juntos que, por isso, conquistaram 
o estatuto de realidade.

Pensado e organizado pela professora Angela Chuvas Naschold (UFRN) e pelo professor André 
Ribeiro de Melo (Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu/UFMG), o livro reúne textos 
produzidos no seio do curso de pós-graduação Alfabetização + Neurociências: interfaces 
na Educação Integral, que possibilitou aos seus participantes repensarem os processos de 
alfabetização e de ensino da leitura e da escrita para crianças a partir de pesquisas e estudos 
mais recentes sobre as relações entre neurociências e educação que ressaltam a relevância de 
entendermos a tarefa de alfabetizar como um conjunto de complexas articulações entre aspectos 
históricos, sociais, culturais, psicológicos, linguísticos e, sobretudo, fisiológicos.

Discussões teórico-metodológicas contemporâneas, diálogos com pesquisadoras e pesquisadores 
renomados em suas áreas, materiais construídos com coerência e criatividade e espaços de 
divulgação científica conjugados com as experiências docentes da educação básica ipanguaçuense 
e de outras cidades, estados e países marcaram esses dois anos de profundas trocas de aprendizado 
e construção mútua de saberes a partir das interrogações que nós, profissionais da educação infantil 
e do ensino fundamental, lançamos para nós mesmas e à universidade sobre o nosso desafio 
cotidiano na formação de crianças capazes de ler e escrever competentemente. 

A pedagogia é política. Hoje, mais do que nunca, precisamos ter em mente essa relação. O L+N 
não se restringiu apenas à partilha de abordagens de ensino inovadoras, mas sua relação com o 
projeto político de educação para Ipanguaçu é evidente. Lidando com dois campos estratégicos 
para o desenvolvimento social e educacional da cidade – a alfabetização das nossas crianças e a 
formação continuada em nível de pós-graduação das nossas professoras –, as ações do projeto 

PREFÁCIO
JEANE DANTAS DOS SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇU
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estiveram intimamente comprometidas com o avanço e a transformação social alinhavados pela educação, 
pois o investimento nas pessoas é o que acredito ser mais pertinente no combate à desigualdade e à 
exclusão generalizadas.  

As leitoras e leitores que se lançarem neste livro não encontrarão um compêndio de textos teóricos sobre 
alfabetização, mas escritas de profissionais da educação básica que trabalham diariamente com crianças 
de diferentes idades e que se uniram aqui com o objetivo de contar como tem sido o trabalho junto a 
esses alunos a partir do que vêm aprendendo sobre as implicações das descobertas e conhecimentos 
neurocientíficos no ensino de leitura e escrita. Considero esta característica importantíssima, pois ela traça 
uma mudança paradigmática na organização de produções científicas para docentes da educação básica. 
O que temos aqui é uma conversa muito franca de professoras para professoras. 

Os organizadores e a equipe de produção do livro têm o mérito de ter imprimido nele a sensibilidade 
e a singularidade que pautaram toda a trajetória do L+N e dos sujeitos que o integraram. A eles, meus 
agradecimentos, que também estendo à UFRN e ao executivo municipal de Ipanguaçu, por terem 
investido nessa parceria entre educação básica e universidade, o que nos rendeu não apenas esta belíssima 
publicação, mas uma história de dedicação, avanços e expansão de horizontes para as crianças, professoras 
e comunidades escolares locais. 

Jeane Dantas dos Santos Bezerra
Secretária de Educação de Ipanguaçu

Presidente da UNDIME – RN 







O Brasil, este gigantesco país, jamais resolveu o problema do fracasso na alfabetização de suas 
crianças, e suas escolas produzem anualmente um número imenso de analfabetos funcionais, com 
todas as quase irrecuperáveis consequências do estreitamento de horizontes, tanto no plano dos 
indivíduos quanto na sociedade. Esse quadro de insucesso em ensinar as crianças está imerso na 
orquestração de fracasso geral da sociedade, que, regida por uma elite egoísta, inconsequente e 
sem a menor noção de humanidade, de tempos em tempos, apoiada por uns poucos que desejam 
ter algum poder momentaneamente dado por essa elite, toma medidas para o direcionamento das 
políticas públicas que configuram uma escola que tem fracassado na tarefa de alfabetizar o grande 
número de crianças que anualmente chegam às suas salas de aula. 

No momento em que escrevo este texto, são divulgados os dados da Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA); de acordo com ela, o índice de alunos com nível insuficiente em leitura, que 
era de 56,17% em 2015, é de 54,73% em 2017, o que indica a estagnação na melhoria das taxas. 
Nesse caso, o nível insuficiente aponta que os alunos não conseguem identificar a finalidade de 
um texto e localizar uma informação explícita. No caso da escrita, 34% estão no pior patamar, não 
sendo capazes de escrever as palavras de maneira alfabética e produzindo textos ilegíveis.

Para verificar a catástrofe na alfabetização das crianças brasileiras, não é necessário utilizar verbas 
com avaliações nacionais dispendiosas e ineficazes. O que é necessário avaliar são as políticas 
públicas. Decerto, se as verbas dispendidas nas avaliações fossem direcionadas para a melhoria 
dos prédios e das salas de aula, já haveria avanços, pois, nas milhares de escolas públicas brasileiras, 
preponderam as péssimas condições dos prédios escolares, o que, aliado à falta de materiais de 
ensino de qualidade para o desenvolvimento do trabalho dos professores, contribui para o fracasso. 
Talvez, se houvesse uma avaliação das políticas públicas, ela mostraria que as condições dos prédios 
e dos materiais de ensino apenas constituem uma parte do problemático quadro. Por certo grande 
parte dos problemas que são mencionados e que culpabilizam os professores, as escolas, as crianças 
e as suas famílias, têm sua origem na adoção de políticas públicas equivocadas, que de forma alheia 
à ciência e ao sabor de ventos e vontades equivocadas, acabam por configurar a desvalorização da 
escola e do saber pelas famílias e pela sociedade brasileira com o consequente fracasso escolar. Por 
certo temos que melhorar a formação dos professores, em especial a dos alfabetizadores, incluindo 
na formação o estudo aprofundado dos necessários conhecimentos linguísticos (grafofonológicos, 
morfossintáticos, semânticos e pragmáticos). Por certo a remuneração dos professores deve ser 
melhorada urgentemente. Porém, sem uma séria avaliação e revisão das políticas públicas para a 
educação ficaremos andando em círculos e apontando culpados sem resolver a questão.

APRESENTAÇÃO
O PANORAMA, A INSISTÊNCIA EM 
ALFABETIZAR E O AGRADECIMENTO
ANGELA CHUVAS NASCHOLD
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COORDENADORA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LEITURA + NEUROCIÊNCIAS: 
INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRLAL
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Felizmente, não são poucos os que ao longo do tempo ao denunciarem a incoerência das avaliações nacionais 
têm apresentado alternativas viáveis de solução. No entanto, estas esbarraram nas orquestrações negativas 
da elite, que a cada época escolhe aqueles que lhe servem de instrumento para que medidas que acabam por 
configurar o fracasso escolar sejam tomadas.

Nesse contexto, as disputas sobre qual o caminho mais indicado para alfabetizar nossas crianças já duram 
algum tempo no Brasil. Há quem defenda o foco no ensino das relações entre os grafemas e os fonemas. 
De outro lado, estão os partidários de uma abordagem que parta do uso de textos reais para fazer com que 
as próprias crianças desenvolvam seu conhecimento sobre o sistema de escrita. Décadas antes de o Brasil 
realizar essa discussão, em outros locais do mundo, não foi diferente. Nos Estados Unidos, Snow e Juel (2013) 
apresentam a origem histórica e detalham a disputa teórica ocorrida entre os defensores dos métodos globais 
(whole language) e os seguidores do método fônico. Na disputa teórica, pelas autoras denominada “ação 
afirmativa intelectual”, os líderes de comunidades de pesquisadores e seus seguidores ficaram divididos, não 
dialogavam, não frequentavam os mesmos eventos, não conseguindo sequer vislumbrar a possibilidade de 
que os do outro lado tivessem boas intenções.

O impasse foi resolvido a partir de um relatório (National Reading Report Painel) da Academia Nacional de 
Ciências dos Estados Unidos, o qual desencadeou uma forte ação política para garantir que as redes de ensino 
assumissem uma posição de conciliação, tendo o desenvolvimento da linguagem destaque durante toda a 
escolarização, com um período específico de ensino das relações entre grafemas e fonemas. Snow e Juel (2013), 
ao historiarem a conciliação ocorrida em seu país, mencionam que os pesquisadores reconheceram que, nos 
períodos iniciais da alfabetização, para alguns alunos, é essencial o trabalho com a consciência fonológica e 
fonêmica, sendo óbvio que esse trabalho beneficiaria também todos os demais alunos da classe. De outro 
lado, as mesmas autoras informam que houve um consenso sobre: a necessidade de inicialmente ensinar 
algumas palavras automáticas; não ser possível proibir as crianças de tentarem escrever palavras usando 
padrões ortográficos que ainda não tivessem sido ensinados ou evitar o uso de pistas para a pronúncia a 
partir de unidades significativas, como os nomes pessoais, dos colegas e das letras; bem como a importância 
da presença da literatura infantil autêntica na sala de aula desde o início da alfabetização.

Enfim, as chamadas “guerras da alfabetização” terminaram nos Estados Unidos, e o ensino da leitura e da 
escrita avançou, mas é preocupante ver que ainda não há um acordo aqui no Brasil. Tal situação é catastrófica, 
principalmente, para os professores brasileiros, que ficam sem ação, não sabendo como agir (NASCHOLD, 2017). 
Enquanto isso, os alunos são prejudicados, já que precisam de ambos os caminhos para se inserirem numa 
sociedade altamente grafocêntrica como a do século 21. Considero que, a partir do momento em que no Brasil os 
especialistas passarem a trabalhar na organização de políticas públicas unidos aos professores em um consenso 
teórico e prático consistente, considerando não somente os dois caminhos, mas as muitas variáveis envolvidas 
no ensino da leitura e da escrita na realidade concreta e histórica de nosso país, o problema da alfabetização 
estará em grande parte resolvido. Poderão, então, surgir programas que deem conta da alfabetização de acordo 
com nossas possibilidades e problemas, e todos – pesquisadores, professores e crianças – serão beneficiados.

Nesse quadro, buscamos desenvolver nosso trabalho a  fim de contribuir com a parcela de responsabilidade 
que temos com a formação de professores na alfabetização. Foi assim que, no Vale das Frutas do Rio Grande 
do Norte, o trabalho aqui relatado foi realizado, a partir das aulas e orientações de um curso de especialização 
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dirigido a alunos-docentes que, tal como os qualificados docentes do curso de especialização, buscavam 
novas alternativas para o trabalho da alfabetização de crianças.

A trajetória do curso foi gratificante, em especial, pelo apoio e acolhida recebidos. Quatro fatores foram 
fundamentais para que o trabalho se concretizasse em práticas de sucesso nas salas de aula de cerca de 1.000 
crianças: o fomento recebido pelo projeto Leitura + Neurociências por meio do Programa Mais Educação 
(Secretaria de Educação Básica/MEC), na época dirigido pela professora Jaqueline Moll, a competente parceria 
do vice-coordenador do curso o professor Antônio Pereira do Instituto do Cérebro da UFRN, bem como dos 
demais professores do curso, que aliados ao apoio e à eficiência da organização da UFRN possibilitaram 
o avanço do trabalho junto às crianças em alfabetização. Para que avanços aconteçam na educação é 
imprescindível que experiências tal como essa se multipliquem no Brasil.

Foi também preponderante a decisão da Secretária de Educação de Ipanguaçu, professora Jeane Bezerra, de 
abraçar o trabalho, para que ele se desenvolvesse com sucesso junto à rede de ensino que dirigia, oferecendo, 
de maneira generosa, a oportunidade para que escolas de municípios vizinhos também participassem do 
curso. No suporte e acompanhamento de todo o trabalho junto aos professores de Ipanguaçu e dos demais 
municípios do Vale das Frutas, a professora Jeane designou a coordenação à professora Enilda Barbalho, que, 
com sua dedicada e firme determinação, se fez presente em todos os momentos da formação, contribuindo 
para que tudo funcionasse de forma clara, harmoniosa e produtiva no que se referia, em especial, à 
aprendizagem das crianças envolvidas. 

Cumpre registrar que duas escolas de Natal que desenvolviam trabalhos de pesquisa junto ao L + N tiveram 
turmas de alunos em alfabetização incluídas: a Escola Infantil Casa do Caminho e a Escola Municipal Arnaldo 
Monteiro Bezerra. No trabalho com essas escolas as bolsistas do L + N, Bruna Cardoso Wanderley e Claydianne 
dos Santos Freitas, como alunas e monitoras do curso de especialização, dedicadamente desempenharam as 
funções de acompanhamento e orientação da aplicação dos materiais de alfabetização do L + N.

Os relatos aqui publicados tiveram sua origem no trabalho de conclusão do curso de especialização, trabalho 
que foi entregue sob a forma de um portfólio que relatava a experiência de aplicação dos materiais de 
alfabetização. O projeto do curso de especialização lato sensu Alfabetização + Neurociências: Interfaces 
na Educação Integral foi dirigido aos professores participantes do Convênio de Cooperação estabelecido 
entre a UFRN e a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu para efetivação do Projeto Leitura + Neurociências  
(L + N). O projeto L + N, como já referido, foi desenvolvido pela UFRN com apoio do Governo Federal e previa 
em seu Plano de Trabalho Acadêmico a realização de formação para aplicação dos materiais linguísticos 
pedagógicos dimensionados sob a forma de Kits de Alfabetização. Os kits foram acompanhados de 
manuais e tutoriais e constituíram-se no fio condutor das disciplinas do curso desenvolvido. Os kits foram 
dimensionados integrando elementos lúdicos, estéticos e linguísticos voltados aos aspectos grafofonológicos, 
morfossintáticos, semânticos e pragmáticos necessários à alfabetização. 

É Importante ressaltar que a metodologia do projeto L+N indica que ele deve se integrar ao trabalho 
desenvolvido pelo sistema (Federal/Estadual/Municipal), bem como ao trabalho da escola e do docente, 
cabendo ao docente a responsabilidade pelas decisões metodológicas. Daí a importância do estudo e do 
aprofundamento teórico pelo professor.
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A base curricular, de 400 horas, foi constituída de nove disciplinas, um evento e cinco ateliês de interface 
da alfabetização com o conceito de educação integral. Todas as atividades curriculares apresentaram-se 
inter-relacionadas em seus conteúdos e objetivos, sendo desenvolvidas segundo o enfoque interdisciplinar, 
articulando conteúdos pedagógicos e específicos voltados para o desenvolvimento de aspectos teóricos 
e práticos da sala de aula de alfabetização infantil. O evento internacional foi desenvolvido com vistas 
ao aprimoramento intelectual dos professores participantes do curso de pós-graduação. Os ateliês 
caracterizaram-se por apresentar temas emergentes na atualidade que não fizeram parte da formação dos 
professores participantes do curso; tais temas, por sua importância e relação com a alfabetização inicial, foram 
incluídos na base curricular do curso. 

Cabe salientar que, no desenvolvimento do curso, foi dado destaque especial à integração dos materiais do 
L+N ao trabalho desenvolvido e construído pelo professor em sua trajetória profissional. Ao final, os trabalhos 
de conclusão de curso foram encaminhados para publicação sob a forma de relatos no presente livro por 
todos os que se dispuseram a aprimorá-los de acordo com as normas editorais da UFRN. 

A obra constitui-se em material de referência de grande valor à prática de alfabetizadores. Cumpre 
salientar que a organização do presente livro contou com a eficiente participação do professor André 
Magri Ribeiro de Melo. A participação de André foi fundamental pelo seu conhecimento das professoras 
que produziram os textos, em razão de seu trabalho, ao longo dos anos, como integrante da Rede 
Municipal de Ensino de Ipanguaçu. 

Para mim, como coordenadora do curso e profissional que desempenha há longos anos funções ligadas ao 
ensino da leitura e da escrita em escolas públicas e nas instâncias formadoras de professores alfabetizadores, 
além de ter me dedicado à pesquisa na área, organizar a presente publicação se constituiu em momento 
riquíssimo e agregador de conhecimentos que nem sequer imaginava adquirir. Os relatos constituíram-se na 
fala executada e refletida de profissionais que realizaram cotidianamente o trabalho de aplicação dos materiais 
de alfabetização, com todas as facilidades, riquezas de detalhes e problemas enfrentados. A leitura dos relatos 
foi fundamental para meu entendimento do quanto verter pesquisas na área da educação para as salas de aula 
merece experimentos e acompanhamentos continuados e persistentes por parte do pesquisador. Verifiquei 
que, mesmo que houvesse antes vivenciado a pesquisa e, em alguns momentos, tivesse acompanhado a 
aplicação dos materiais nas salas de aula, a leitura dos relatos das professoras e de suas reflexões e conclusões 
trouxe elementos que antes não havia vislumbrado sobre os materiais dimensionados. Acredito que, tal como 
proporcionou a mim, a leitura circunstanciada dos relatos por outros pesquisadores guarda o potencial de 
propiciar a aproximação e o entendimento do que ocorre em uma sala de aula no cotidiano da alfabetização 
e de como as pesquisas podem integrar-se e contribuir. 

Assim sendo, como já expressei meus agradecimentos ao MEC na pessoa de sua coordenadora na época, a 
professora Jaqueline Moll, ao vice-coordenador do curso o professor Antonio Pereira e aos demais colegas que 
constituíram o corpo docente, bem como à minha universidade e à Secretária de Educação de Ipanguaçu na 
pessoa da professora Jeane Bezerra e dos coordenadores André Magri Ribeiro de Melo e Enilda Barbalho, tenho 
muito a agradecer a todas as professoras que participaram do curso, que aplicaram os materiais do projeto 
L + N e que aqui apresentam os relatos do trabalho executado. Quero que saibam que me sinto agradecida 
no nível mais elevado. Conforme Laund (2015), referindo-se aos níveis de gratidão em São Tomás de Aquino,  
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a gratidão compõe-se de três graus. No primeiro, apenas se reconhece em pensamento o benefício recebido; 
no segundo, além de reconhecer mentalmente, verbaliza-se a graça recebida numa frase ou expressão 
linguística formal e socialmente estabelecida; mas é somente no terceiro, que engloba os dois anteriores, 
que ocorre o mais elevado nível de gratidão de Tomás de Aquino, que é o do vínculo com o conteúdo 
do agradecimento entre os envolvidos. E é por essa razão que me sinto para sempre profundamente 
vinculada a essas professoras que, de modo insistente, buscaram novas formas de alfabetizar com sucesso 
seus alunos. Parafraseando Ferreira Gular (2001, p.1), pretendemos que o alfabetizar “tenha a virtude de, em 
meio ao sofrimento e ao desamparo” dos milhares de alunos das escolas públicas, “acender uma luz, uma luz 
que não nos é dada, que não desce dos céus. Mas que nasce das mãos e do espírito dos homens”. Estamos, 
pois, eternamente vinculadas com o conteúdo do agradecimento!

Angela Chuvas Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Coordenadora do Curso de Especialização





“É experiência aquilo que nos passa, ou 
que nos toca, Ou que nos acontece, e ao 
nos passar nos forma e nos transforma. 

Somente o sujeito da experiência 
está, portanto, aberto à sua própria 

transformação”.
(Jorge Larrosa, grifos meus)

Janeiro de 2014. Primeira semana pós-virada de ano. O novo ano já nos desafiava a continuar 
sonhando e vivendo. O tempo para descansar era pouquíssimo. Nós, da equipe pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu, à época, já estávamos todos a postos para a 
organização de uma das semanas mais importantes do ano letivo para a comunidade educacional 
do município: a Jornada Pedagógica. Naquele ano, ela cumpria sua 18ª edição, tematizando as 
relações entre política, cidadania e transformação social como partes da práxis pedagógica de todo 
educador. A busca por profissionais da educação para conversarem com nossas professoras sobre 
o tema central da jornada e seus desdobramentos havia sido iniciada, e a correria habitual entre 
confirmações, agendas, organização das mesas, emissão de convites, envio de e-mails, montagem 
de itinerários e outras questões estava instaurada. E assim começava, clandestinamente, o ano 
letivo para nós – em “férias” –, reunidos numa sala meio azul, meio branca, pensando, discutindo, 
tagarelando e partilhando sonhos, angústias e expectativas sobre a educação das crianças, jovens, 
adultos e docentes ipanguaçuenses. 

Foi nesse período que escrevi à professora Angela Naschold, convidando-a a participar de uma 
mesa sobre Currículos e Ensino. Sua fala despertou a atenção das nossas professoras pelo objeto 
discutido: as contribuições das Neurociências para a Educação, especificamente no âmbito da 
alfabetização de crianças e da formação de leitores. O que deveria ter sido um encontro quase 
casual com nossas docentes acabou tornando-se, após uma conversa entre a secretária de 
educação, professora Jeane Dantas, e a convidada, o início de uma parceria exitosa e inspiradora 
entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o projeto 
Leitura + Neurociências e o curso de pós-graduação lato sensu em Alfabetização + Neurociências: 
interfaces da educação integral, inédito no país.

1  Participam deste livro, em sua maioria absoluta, mulheres. Mesmo com dois relatos assinados por homens, optei por 
dirigir-me ao conjunto autoral da obra, no plano linguístico, usando o gênero feminino, que deve ser lido neste texto 
de apresentação como marcador discursivo comum às autoras e aos autores. 

APRESENTAÇÃO 
ELAS POR ELAS1: 
OS ATRAVESSAMENTOS DA EXPERIÊNCIA
ANDRÉ MAGRI RIBEIRO DE MELO
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇU
MESTRANDO EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (PPGE) -  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
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Por ocasião de meu ingresso no curso de mestrado em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, 
em 2016, precisei mudar-me para Belo Horizonte e, assim, afastei-me do projeto. Porém, o tempo, este senhor 
imprevisível e surpreendente, acabou ocupando-se de meu retorno à “Ilha Grande” para acompanhar as 
professoras participantes do Leitura + Neurociências na elaboração dos seus trabalhos finais de conclusão 
do curso, que foram as primeiras versões dos relatos de experiência a que vocês, leitores, terão acesso ao 
longo deste belíssimo livro, que é, antes de qualquer coisa, uma celebração à dedicação, à competência 
e ao compromisso das professoras de Ipanguaçu, Itajá, Assu, São Rafael, Alto do Rodrigues e Natal com a 
alfabetização das crianças potiguares e a ampliação dos modos de participação destas nas culturas letradas 
e suas diferentes práticas. 

Não é possível, quando tratamos deste livro, pensar os atos de ler e escrever como atividades tomadas de 
forma apartada, egocentradas. As professoras só chegaram à produção escrita dos seus relatos porque 
leram o mundo e a palavra numa relação de atravessamentos e mutualidade. Da leitura de suas próprias 
experiências como sujeitos, emergiu a necessidade de pensar suas histórias e suas práxis a partir de 
outros olhares, de outras perspectivas. Escrever sobre esses processos é estabelecer uma relação singular 
e profunda entre os saberes presentes nos seus textos e a luz que eles lançam sobre o mundo do qual 
elas são parte. As professoras, por meio de suas narrativas, convocam-nos a percebê-las como sujeitos 
epistêmicos que são, ao mesmo tempo, leitores e autores de uma realidade em contínua mudança, como 
cada uma delas e cada um de nós. 

Os textos que compõem esta coletânea de fragmentos da vida que se tece cotidianamente dentro das 
escolas públicas do Rio Grande do Norte têm cheiro dos interiores do estado e da própria cidade grande, de 
chão de terra batida e do asfalto que caracteriza a urbanidade, da areia que aquece a “sola” dos nossos pés já 
tão cheios de histórias e do ritmo acelerado da metrópole. Não busque aqui, caro leitor, tratados científicos 
sobre a leitura e a escrita, pois este livro aborda essas questões de forma muito particular, oscilando entre 
o ensaio e a memória. O que lemos, a todo momento, são escritas marcadas pela autenticidade que nos 
informam sobre os múltiplos enredamentos do ato de ensinar crianças a ler/escrever. 

Escrevemos não para fixar o mundo num retrato atemporal. Escrevemos para enunciar imagens fugidias 
e lacunares sobre nós e a nossa realidade, sempre passíveis de novos enunciados, novas perguntas, 
respostas temporárias. As autoras do livro lançaram-se a um desafio que por vezes é tortuoso, mas, em 
geral, recompensador: parir palavras. São, ao mesmo tempo, as mulheres que parem a narrativa e que a 
recebem nas próprias mãos, contemplando trechos de sua história que vão ganhando forma na página 
branca banhada em tinta ou na tela luminosa repleta de caracteres. E não falo de quaisquer palavras, mas 
as mais apropriadas para dizerem de sua experiência dentro do projeto Leitura + Neurociências e de como 
aprenderam, desaprenderam e ensinaram nessa experiência. 

Como colocar mais de dois anos em algumas páginas? O que escrevemos para “explicar” um sorriso de 
felicidade de uma criança com necessidades especiais enquanto ouve a professora contar uma história? Qual 
o melhor jeito de informar o leitor sobre a completa reviravolta formativa causada pelo conhecimento de 
algumas relações entre alfabetização e neurociências? Que partes de uma história de décadas alfabetizando 
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crianças merece ocupar algumas linhas num breve relato? Essas foram perguntas com as quais todas as 
docentes se confrontaram durante o processo de construção de seus textos e que nos dão vislumbres da 
complexidade da escritura de uma narrativa, sobretudo se o nosso ofício e a nossa prática são discutidos. 

As professoras que assinam os relatos neste livro são trabalhadoras da educação há anos. Já viram e viveram 
mais do que são capazes de contar. Muitas delas lidam com o desafio diário de conciliar a educação das 
crianças para quem lecionam, a educação dos seus próprios filhos e os cuidados consigo mesmas e suas 
famílias. Vivem todos os dias o deslocamento das suas casas para outras comunidades, outras cidades, onde 
deixam o melhor de si, apesar das condições adversas que atingem a classe docente da educação básica 
pública brasileira. Algumas estão a pouquíssimo tempo de aposentarem-se. Todas com uma formação inicial 
defasada, segundo elas contam em seus textos, para os desafios colocados à professora alfabetizadora da 
contemporaneidade. Profissionais que “nasceram e se criaram” em meio ao povo sem muitas posses, ou 
nenhuma, deste país. Professoras que ensinam, não por acaso, crianças dos meios populares, para quem 
aprender a ler/escrever pode ser o único caminho para ocupar um “lugar seu” em uma sociedade cada vez 
mais grafocêntrica e excludente para os que não dominam as tecnologias da leitura e da escrita.

Este livro representa mais do que parece, como o projeto Leitura + Neurociências. Foram as interrogações 
lançadas pela educação básica à universidade e vice-versa que fizeram dessa experiência mais que um 
“experimento”. A UFRN levou a uma cidade do sertão potiguar, a mais de 200 km de distância da sua sede, 
um grupo de profissionais extremamente competentes e comprometidos com a educação pública que 
dialogaram com professoras da educação básica experientes. Eram encontros com diferentes atores sociais 
e atuantes em diversas áreas de conhecimento, todos liderados pela visionária professora Angela Naschold, 
que nos deixaram redes de afeto, companheirismo, solidariedade e empatia costuradas com as linhas do 
conhecimento que foi sendo “fiado” a muitas mãos e tendo como protagonistas elas: as professoras, as 
crianças, as (suas) histórias de vida em formação. 

Ser professora é estar em devir, à busca, fazendo seu caminho enquanto caminha. Penso nas palavras 
de Ítalo Calvino sobre a humanidade como palavras ditas especialmente para quem ensina: “quem 
somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de informações, de 
leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, 
uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 
maneiras possíveis” (1990, p. 138). Elas me lembram de cada uma das professoras que fizeram deste 
livro e do L+N conquistas memoráveis nos autos das suas trajetórias, confirmando que “a confiança na 
realidade da vida [...] depende quase exclusivamente da intensidade com que a vida é experimentada, 
do impacto com que ela se faz sentir”, como acredita a filósofa Hannah Arendt (2007, p. 133).

Em tempos sombrios e temerosos, a publicação de um livro como este convoca-nos à esperança e à 
permanente luta contra os retrocessos sociais e ataques à educação pública brasileira que têm composto 
o cenário de nossos dias. Em um contexto em que as diferenças são ceifadas, as artes são amordaçadas 
e a liberdade de concepções pedagógicas na escola é emudecida, um livro nunca é só um livro, muito 
especialmente quando é escrito com e por mulheres. Cada uma das narrativas aqui publicadas representa 
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um sonoro repúdio à intolerância, à ignorância, à violação das liberdades individuais e dos direitos coletivos 
e constitucionais, bem como à ascensão de retóricas autocráticas, anacrônicas e reacionárias em nossa 
sociedade. Uma estrondosa negativa ao que está “atravancando nossos caminhos”, para lembrar o poeta 
gaúcho Mario Quintana (2005, p. 257).

Nunca podemos medir o grau de intensidade que as narrativas presentes em um livro podem exercer sobre 
as histórias dos leitores. Paulo Freire, que tanto nos ensinou sobre o valor da leitura além do utilitarismo 
pragmático, certamente daria seu aval à obra que me desafiaram a apresentar. Para ele, quem escreve está 
lendo o mundo para reescrevê-lo, sempre de modos distintos, posto que os tempos históricos são sempre 
outros porque assim também o são os agentes que fazem, e fizeram, história. É o que estamos fazendo 
agora e temos feito desde sempre: história. 

Na condição de ipanguaçuense e potiguar, manifesto minha profunda alegria pela universidade federal do 
nosso estado, pelos seus profissionais, pelo compromisso social com o semiárido potiguar e, é claro, pelas 
minhas companheiras de profissão, com quem sempre aprendo mais e melhor sobre educar, ensinar, fazer 
e viver a educação; com elas, que merecem ser lidas e conhecidas em cada cantinho deste imenso país por 
outras mulheres e homens igualmente dedicados à formação de leitores e escritores na escola pública, sou 
um ser humano menos triste.

André Magri Ribeiro de Melo
Setembro, Primavera de 2017

Ipanguaçu, Rio Grande do Norte, Brasil
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PROJETO LEITURA + NEUROCIÊNCIAS:  
UMA EXPERIÊNCIA EM IPANGUAÇU/RN
ENILDA DE SOUZA BARBALHO
COORDENADORA

O município de Ipanguaçu realiza, todos os anos, uma semana antes de as aulas iniciarem, sua 
Jornada Pedagógica, que tem como objetivo geral oferecer às professoras, gestoras e demais 
funcionários da rede municipal de ensino espaços de reflexão para a melhoria do ensino de 
nossas crianças. Em 2014, nossa jornada teve como tema as Vias do fazer pedagógico: o ensino- 
-aprendizagem numa perspectiva política e cidadã, e, para dialogar com nossas professoras num 
dos momentos do evento, a Secretaria de Educação convidou a professora Angela Chuvas Naschold 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  A docente veio conversar conosco 
sobre a relação entre leitura e neurociências, falando sobre uma experiência de pesquisa que ela 
desenvolveu com alunos de uma escola pública de Natal; também ouviu relatos de experiências das 
nossas professoras sobre como elas lidavam cotidianamente com os desafios de formar leitores e 
produtores de texto competentes e comprometidos consigo e com a transformação social coletiva.

Naquela ocasião, a secretária de Educação 
de Ipanguaçu, professora Jeane Dantas dos 
Santos Bezerra, demonstrou interesse no 
desenvolvimento de uma extensão do trabalho 
de pesquisa apresentado junto a professoras e 
alunos do Ciclo de Alfabetização. A professora 
Angela prontamente aceitou a proposição, e a 
parceria entre educação básica e universidade 
dentro do projeto Leitura +Neurociências (L+N) 
foi gestada a partir daí. Iniciei minha participação 
dentro do projeto como coordenadora dos programas e projetos da Secretaria, especialmente os de 
educação integral do Governo Federal, via Programa Mais Educação. Uma série de reuniões, conversas 
e encontros, muita discussão e planejamento marcaram os primeiros passos dessa parceria entre a 
educação ipanguaçuense e a UFRN, quando a equipe local1 visitava Natal com frequência. 

1 Professora Jeane Dantas dos Santos Bezerra (secretária de Educação), professora Enilda de Souza Barbalho  
(coordenadora de Educação Integral e Programas Educacionais da SME), professor André Magri Ribeiro de Melo (co-
ordenador das ações do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da SME) e professora Aretuza de Oliveira Sales Vieira 
(técnica administrativa em Educação e Alfabetização da SME).

elas (as professoras) criaram e recriaram outros tipos 
de atividades com base em tudo que vivenciaram 
durante o curso e esse era um dos objetivos: despertar 
competências e habilidades teórico-metodológicas a 
partir das (e para as) vivências da sala de aula

Figura 1 – Reunião de organização do projeto.



32

Enquanto Secretaria de Educação, tínhamos como principal meta um horizonte duplo: a alfabetização 
de nossas crianças e o investimento na formação continuada de nossas professoras. Com issoqueríamos 
trabalhar pelo fortalecimento da rede municipal de ensino a partir da observância irrestrita das metas 05 e 16 
do Plano Municipal de Educação de Ipanguaçu (2015-2025), que tratam, respectivamente, da alfabetização 
de 100% das crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental e da formação, em nível 
de pós-graduação, de 95% dos professores da educação básica municipal até o final da vigência do PME. 

Inicialmente, à Secretaria de Educação coube o papel de sensibilizar o poder executivo municipal sobre 
a relevância do projeto para a educação local. Logo depois, convidamos as gestoras e coordenadoras 
pedagógicas das escolas para apresentarem a proposta inicial do projeto e, em seguida, as professoras. 
Até então, a ideia era que aquela experiência fosse um projeto de extensão universitária de 180 horas, mas, 
num dos primeiros encontros entre a coordenação do L+N e as docentes, uma profissional da rede sugeriu à 
professora Angela Naschold que o projeto fosse transformado em um curso de pós-graduação, pois nesses 
moldes elas se sentiriam mais envolvidas e motivadas a participar. A coordenação do L+N retorna a Natal 
e, ao submeter a proposta de especialização à UFRN, recebe apoio institucional ao desenvolvimento do 
primeiro curso de pós-graduação lato sensu do Brasil a tratar das interfaces entre neurociências e educação 
para a alfabetização de crianças.

A partir desse momento, iniciamos os trâmites legais para assinatura de um convênio2 entre o município 
e a instituição formadora. Nesse termo, constam todas as prerrogativas e responsabilidades de ambas as 
instituições; ao município, coube designar três funcionários que dedicariam 10 horas de sua carga horária 
semanal para o projeto em âmbito local. Dentre os indicados, estou eu, fazendo parte dessa história de 
muitas conquistas e dedicação às crianças da minha cidade e às minhas companheiras de profissão. 

Tivemos algumas dificuldades para dar início ao projeto, pois nosso município não dispunha de espaço 
adequado onde pudéssemos alocar os 70 cursistas e integrantes do L+N. Entramos numa parceria com o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Ipanguaçu, que 
nos cedeu seu auditório. No decorrer do tempo, a cidade concluiu a construção do seu Centro de Cultura, 
que tem uma grande sala, a qual serviu bem às nossas demandas. As aulas e reuniões do projeto/curso foram 
transferidas para esse local, no centro da cidade, favorecendo-nos muito, especialmente porque o IFRN se 
encontra fora do perímetro urbano da cidade, o que dificultava o acesso de algumas professoras.

Em meio a essas histórias que marcaram os primeiros passos que demos no L+N, destaco a importância do 
curso de especialização Alfabetização + Neurociências: interface na educação integral para a melhoria da 
educação em Ipanguaçu, pois suas contribuições foram fortemente favoráveis à formação das nossas professoras. 
É comum que as pessoas que querem cursar uma pós-graduação na cidade tenham que se deslocar para 
os centros urbanos mais desenvolvidos (como a cidade de Assu) e precisem pagar por sua formação, já que 
a maioria dos cursos lato sensu da região é ofertada por instituições privadas. Nesse contexto de limitações 
locais, a UFRN exerceu um papel fundamental: o de comprometimento social com a educação básica nos 
interiores do nosso estado, investindo no desenvolvimento humano e social de crianças, de suas famílias e 
das comunidades escolares que integraram o L+N. A crença de que um povo que lê e escreve criticamente 

2   Acordo de Cooperação para implementar o projeto Leitura + Neurociências na Rede Municipal de Ensino de Ipanguaçu,  assi-
nado pela UFRN e a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu.
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não se curvará com facilidade à coerção de qualquer opressão que seja foi fundamental para a construção 
dessa relação entre educação básica e universidade no seio do L+N porque ambas as partes envolvidas a 
tinham como cerne do trabalho.

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DO L+N
O L+N, enquanto projeto e dentro do curso de pós-graduação, tem características interdisciplinares e 
aposta no desenvolvimento de metodologias inovadoras para auxiliar os processos de compreensão leitora 
e a própria formação da criança em relação à leitura e escrita, de maneira geral. Sua concepção teórica, que 
na verdade é um conjunto complexo e coerente de contribuições dos estudos e pesquisas mais recentes 
envolvendo as relações entre alfabetização, ensino e neurociências, dialoga intimamente com os saberes e 
experiências dos alunos e das professoras, configurando-se como uma proposta pedagógica que se coloca 
contra as velhas retóricas e modismos que têm marcado o discurso educacional brasileiro, especialmente 
quando o que está em questão é o combate aos escandalosos índices de analfabetismo no país e as taxas 
altíssimas de crianças e jovens em idade escolar que não possuem os conhecimentos mais básicos no 
âmbito do ler e do escrever. 

De acordo com Naschold (2015a), “o processo de aprendizagem, principalmente o de alfabetização, além de 
aspectos psicolinguísticos, educacionais, culturais e sociais que lhe são essenciais, envolve toda a fisiologia 
corporal”.  O L+N constrói-se sobre essa dimensão de percepção do conhecimento e sua produção nas práticas 
de ensino da leitura e da escrita. O projeto considera indispensável reconhecer e incorporar os aspectos 
essenciais às bases neurais da leitura no cotidiano das salas de aula brasileiras, de forma que novas metodologias 
coloquem parte e todo em interface na busca da necessária desdualização do processo de alfabetização.

Ainda nessa perspectiva, Maluf e Cardoso-Martins (2013) e Dehaene (2012) informam-nos que o advento de 
técnicas de investigação do cérebro humano, entre as quais, EEG, PET, FMRI e Tractografia por RM, possibilitou 
achados sobre o processamento neuronal da leitura e da escrita no cérebro e, ainda, hipóteses sobre práticas 
pedagógicas que favorecem o ensino da leitura e da escrita na alfabetização de crianças no século XXI. Tais 
conhecimentos têm constituído o que vários pesquisadores denominam de “Ciência da Leitura”. 

A experiência teórico-metodológica no L+N convidou-nos, como professoras, a perceber a lógica oculta da 
ortografia, a forma como são processadas as línguas, bem como o sistema de linguagem e a capacidade de 
adaptação do cérebro. Stanislas Dehaene (2012) nos faz participar da apaixonante descoberta dos circuitos 
nervosos mobilizados para a leitura. Segundo ele, no final do século XIX, Jules Déjerine descobriu que uma 
lesão cerebral localizada acarretava um déficit seletivo da leitura sem que a escrita fosse afetada, assim como 
nenhuma das demais capacidades. “Ele propôs, então, a existência de um ‘centro visual das letras’, localizado 
na circunvolução angular, na base da região parietal esquerda. Na ocasião, ele interpretava seus dados sob 
a ótica de uma via linear da leitura. Hoje, concebemos mais que isto, uma rede complexa e abundante que 
implicaria as vias visuais e as vias auditivas e, mais especificamente, as representações dos sentidos, dos 
sons e da articulação das palavras” (DEHAENE, 2012, p. 13).

Ao longo do curso, trabalhamos com diversos textos teóricos, cujos autores estiveram entre nós, a exemplo 
de Felipe Pegado, falando dos aspectos cognitivos e bases cerebrais da alfabetização; Leonor Scliar Cabral, 
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abordando processos cognitivos; Linnea Ehri, discutindo a aquisição da habilidade de leitura de palavras e 
sua influência na pronúncia e na aprendizagem do vocabulário; e José Morais, apontando especificidades 
das condições da aprendizagem. 

Contudo, foram as leituras e estudos das teorias do neurocientista francês Stanislas Dehaene que nos 
trouxeram as melhores e mais contundentes contribuições, especialmente quando das discussões sobre sua 
obra Os neurônios da leitura (2012). As reflexões de Naschold et al. (2015b.2015d e 2015e) e Naschold (2014; 
2015a, 2016b e 2017) também expandiram sobremaneira nossas formas de perceber a alfabetização de 
crianças e as linhas de conexão entre a leitura e as neurociências no campo pedagógico, o que ampliou nossa 
compreensão dos apontamentos de Dehaene e outros pesquisadores cujos textos nos chegaram dentro do 
L+N e nos levaram a territórios de produção do conhecimento que jamais imaginamos tocar, sendo que hoje 
conseguimos lê-los, pensá-los, criticá-los e adaptá-los à docência e à alfabetização dos nossos alunos.  

APLICAÇÃO DOS KITS
Os kits de alfabetização aplicados em sala de aula foram elaborados pela coordenadora do projeto com 
base em vários anos de trabalho com a alfabetização, tendo sido aperfeiçoados a partir de estudos 
e pesquisas. Uma vez recebidos pela Secretaria de Educação, foram distribuídos às professoras, que 
assinaram um termo de compromisso com as coordenadoras e gestoras que participaram do curso de 
pós-graduação, ratificando o pacto com o uso e cuidado adequados dos materiais e sua utilização nas 
rotinas de alfabetização das crianças. Após a entrega dos kits, a coordenação do L+N realizou uma aula 
pública para a apresentação do material e elaboração do planejamento globalizado pelas professoras, que 
foi usado para as primeiras quatro semanas de trabalho em sala de aula. Nos primeiros dias de uso dos kits 
nas escolas, a coordenação do curso (UFRN e SME) realizou visitas de monitoramento e apoio durante a 
aplicação dos materiais e desenvolvimento do projeto. As imagens a seguir registram dois momentos de 
um dos encontros do curso de especialização. 

Figura 2 – Aula inaugural.

Figura 3 – Apresentação e entrega 
 dos kits de alfabetização.

Sempre que solicitada pelas professoras, procurei atendê-las com prontidão, orientando, distribuindo 
material, tirando dúvidas, compartilhando aflições e alegrias. Os obstáculos n`ão foram poucos, mas 
soubemos, juntas, superá-los.
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Em seu planejamento diário, as professoras programaram e introduziram novos conteúdos que 
potencializaram cada vez mais suas experiências docentes nas salas de aula. Outras foram além e criaram 
diferentes tipos de atividades com os materiais dos kits, ampliando os horizontes das crianças. O L+N foi 
incorporado a outros projetos da SME e das escolas, integrando o cotidiano das instituições e sujeitos, 
com criatividade e harmonia. Um exemplo que ilustra bem esse diálogo entre ações pedagógicas foram os 
projetos de formação literária na Educação Infantil, “A arca de Noé”, e no Ensino Fundamental, “Fest Leitura”, 
ambos ligados ao projeto maior de formação de leitores da cidade e da rede, o “Ipanguaçu, Cidade que lê”.

As coordenadoras pedagógicas acompanharam a aplicação dos kits, auxiliando as professoras, tendo em 
vista que elas também como alunas regulares do curso de especialização precisavam estar em parceria com 
suas colegas de trabalho e estudo para que o L+N acontecesse realmente e obtivesse os resultados esperados 
nas duas frentes anunciadas anteriormente: alfabetização das crianças e formação adequada das docentes.

DIAGNÓSTICO INICIAL
A educação pública ipanguaçuense tem como uma de suas bases políticas a qualidade do ensino ofertado 
às crianças e adolescentes do município. Para tanto, orientamo-nos pelos seguintes eixos: (a) respeito 
à diversidade humana e às culturas; (b) foco na aprendizagem do aluno; (c) alfabetização no tempo e 
idade adequados às crianças; (d) formação de leitores, principalmente literários; (e) redução dos índices de 
evasão escolar e melhoria de rendimento escolar; (f ) redução da distorção idade-ano; (g) valorização dos 
profissionais da educação; (h) promoção da pesquisa, da extensão e do ensino nos espaços educacionais; 
(i) e educação em direitos humanos como parâmetro central das práticas pedagógicas. 

Acreditamos que a pluralidade de saberes, competências e habilidades voltadas para a construção da cidadania 
plena e o seu exercício ainda são grandes desafios com os quais precisamos lidar na esfera municipal, com ênfase 
nos percentuais de distorção idade-série, aprovação, reprovação e avanço no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática 
(Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Observemos como se encontra o IDEB das escolas da rede 
municipal de ensino de Ipanguaçu (RN) nos últimos anos e as metas projetadas para cada biênio:

IDEB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – IPANGUAÇU (RN)

Ano/Série IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2022 

4°/5° Ano 2.9 2.8 3.7 3.6 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 

8°/9° Ano 3.1 3.4 3.6 3.9 4.1 

Fonte: www.inep.gov.br/

É Importante ressaltar que a metodologia do projeto L+N indica que ele deve se integrar ao trabalho 
desenvolvido pelo sistema (Federal/Estadual/Municipal) bem como ao trabalho da escola e do professor. 
Assim sendo o L + N foi desenvolvido por cada professora considerando as contribuições do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, do Governo Federal, o PNAIC e as orientações municipais e estaduais no 
campo do ensino da leitura e da escrita, bem como as próprias experiências de cada professora em suas 
trajetórias acadêmicas e profissionais. As professoras procuravam ter clareza em relação às limitações e 
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avanços das diferentes perspectivas e ao modo como o uso de cada uma poderia ser produtivo e potente 
no seu trabalho como alfabetizadoras. O compromisso com a alfabetização das crianças era fertilizado pelas 
energias e benefícios de todo conhecimento e aprendizado vivido na experiência do L+N e além dela.

AS PROFESSORAS NAS ESCOLAS
A fase de entrega dos kits de alfabetização foi um divisor de águas entre as elaborações teóricas do curso e a 
prática. Ainda recordo como foi um momento de evidente encantamento, em especial quando as professoras 
manusearam, brincaram e se divertiram com os materiais que a partir dali fariam parte dos seus encontros 
diários com as crianças em processo de alfabetização, no caso do Ensino Fundamental, e com as que ainda 
estavam expandindo suas experiências com as culturas letradas, no caso da Educação Infantil. 

O comprometimento de cada uma foi se dando aos poucos. Algumas já se mostraram ansiosas para iniciar 
a parte prática do L+N desde o início; outras foram mais pacientes, e o engajamento processou-se com 
menos animação, até tornar-se parte do que faziam em sala de aula. No decorrer da aplicação dos portfólios, 
a animação e a motivação, cada vez mais expressas em fotos nas redes sociais, comentários nas reuniões 
de planejamento pedagógico da escola e conversas entre a gente e em outras situações, coadunavam-se 
coerentemente aos bons resultados que vínhamos colhendo e nos dando prazer. Porém, é bom lembrar que, 
apesar de o clima geral entre as professoras ter sido de empenho e dedicação, houve alguns casos de docentes 
que, por uma ou outra razão que foge aos domínios da SME e da UFRN, dentro do L+N, se comprometeram 
em menor grau com as ações do projeto. 

A Secretaria de Educação avalia de maneira positiva o trabalho 
das professoras, assim como o envolvimento e o desejo de fazer 
melhor que elas demonstraram. O material impactou a todas, e isso 
foi perceptível nas visitas realizadas às escolas, nos depoimentos 
das gestoras e das próprias docentes quando questionadas sobre 
o projeto. Elas criaram e recriaram outros tipos de atividades 
com base em tudo que vivenciaram durante o curso, e este era 
um dos objetivos: despertar competências e habilidades teórico-
metodológicas a partir das (e para) vivências da sala de aula.

O papel das coordenadoras pedagógicas também foi crucial ao desenvolvimento do L+N nas nossas 
escolas de educação básica. Elas desempenharam um trabalho de acompanhamento diretamente com 
as professoras, em cumprimento à sua função de orientar, acompanhar e apoiar o trabalho das docentes 
em sala de aula. As coordenadoras destacam o quanto foi relevante a experiência do L+N, salientando 
aspectos positivos para a comunidade escolar, como a elevação do envolvimento de professoras, alunos e 
famílias nessa e em outras ações da escola em prol da melhoria dos processos de ensino-aprendizagem de 
nossas crianças. Além das professoras e coordenadoras, não se pode deixar de enfatizar o envolvimento 
e compromisso irretocável das crianças com os materiais, os livros de literatura, os portfólios, os objetos 
metafóricos, os jogos e todos os outros; tudo, para elas, era novidade e tinha um sabor diferente, dando 
outros sentidos à experiência de aprender, de ir à escola e lá permanecer.

Figura 4 – Visita da coordenação e de bolsistas do 
L+N à escola da zona rural de Ipanguaçu. 
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OBSTÁCULOS TRANSPOSTOS
Como todo processo de construção se dá em múltiplas vias, tivemos que lidar com alguns obstáculos 
e superá-los, a exemplo da troca de professoras nas salas de aula durante o ano letivo. Além disso, a 
maioria das cursistas (professoras, coordenadoras e gestoras) teve muitas dificuldades para adaptar-se 
ao uso do SIGAA (Sistema de Gestão das Atividades Acadêmicas) da UFRN, por não conhecerem esse 
tipo de sistema e não operarem com ele, o que persistiu durante todo o curso no caso de algumas.  
A SME sempre esteve em contato com a coordenação do curso, e as decisões sempre foram tomadas em 
comum acordo, o que considero vital ao êxito do trabalho.

Um exemplo dessa parceria foi o caso em que a SME encaminhou à coordenação do L+N, em Natal, uma 
solicitação de prorrogação do curso para atender às necessidades do município e das professoras em 
termos logísticos e espaço-temporais. A coordenação recorreu à UFRN, e fomos atendidos prontamente. 
Com o desenvolvimento do trabalho, percebemos que o material não estava atendendo às demandas de 
aprendizagem dos alunos de algumas turmas do 4º e 5º anos, pois a maioria deles já estava em estágios 
mais avançados de leitura e escrita. A equipe do L+N, então, criou novos materiais que provocariam 
os estudantes a desenvolver e aperfeiçoar aquilo que já dominavam quando liam e escreviam. Foram 
necessários mais esforços materiais para impressão e distribuição dos novos itens dos kits, e o sucesso 
das aprendizagens, nesses casos, foi garantido. Vale informar que um grupo de bolsistas da UFRN esteve 
à disposição das docentes e coordenadoras para dar suporte quando necessário. Encontros e reuniões 
foram os meios mais eficazes para solucionar todos os problemas que apareceram no percurso, muito 
especialmente porque a ideia de parceria não foi apenas uma “ideia”, mas uma realidade do primeiro ao 
último dia de trabalho no L+N.

DEPOIMENTOS

“Pena que não participei do curso. O projeto L+N foi de extrema importância! As crianças se interessaram pelos materiais. 
Percebi a mudança dos alunos do 2º e 5º anos. O quinto ano era disperso, não prestava muita atenção às aulas, e hoje 
vejo a mudança até no comportamento deles. As famílias se apaixonaram pelo projeto quando os objetivos e materiais 
foram apresentados a elas. A mudança na leitura e escrita dos alunos foi um dos pontos mais fortes do projeto em 
nossa escola, pois o L+N foi levado à frente a partir das dificuldades encontradas com a aplicação dos testes. Eles 
desenvolveram habilidades de aprendizagem em sala de aula, e isso foi maravilhoso!”

(Gestora escolar)

Figura 5 – Crianças com o portfólio do L.I.Neu. Figura 6 – Aplicação do IDEIA. 
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“Tenho atuado como professora de alfabetização há muitos anos. Fazia muitas coisas, mas tinha a curiosidade de 
entender como se davam os processos ‘dentro’ das crianças. Quando fui convidada a participar do L+N, minhas amigas 
disseram: ‘mulher, você já está quase se aposentando! Pra que você ainda vai estudar?’. Eu prontamente respondia 
que não importava o que iria mudar, ou não, no meu financeiro, mas o que eu estava prestes a aprender. Sempre tive 
vontade de conhecer mais a fundo o processo de alfabetização das crianças e aqui estou, realizada por poder ter feito 
o que gosto ao final de minha carreira profissional”.

(Aluna do curso e coordenadora da SME, terminou seu depoimento com lágrimas)

“O L+N teve importância fundamental na relação professora-aluno, especialmente no êxito conquistado dentro dos 
processos de ensino-aprendizagem. Percebemos a mudança de postura das professoras frente ao desafio de alfabetizar 
e formar leitores e produtores de texto. As professoras passaram a utilizar mais a reflexão teórico-metodológica em seus 
planejamentos, e os reflexos dessa atuação puderam ser vivenciados nas escolas. Essa experiência fortalece a discussão 
em torno das mudanças dos currículos de formação inicial das professoras pelas instituições formadoras. Acredito no 
L+N porque vi nossas professoras repensando e transformando seus modos de ensinar/aprender, porque defendo a 
flexibilidade curricular que o projeto encampa e acredito no potencial de materiais pedagógicos diferenciados e adequados 
à alfabetização na infância. Não podemos esquecer das professoras das cidades vizinhas, pertencentes ao Vale do Açu, que 
tiveram a oportunidade de integrar esse projeto. As colegas secretárias, quando me encontram, sempre agradecem e 
falam da melhoria na aprendizagem das turmas comtempladas. Nossas crianças agradecem pelos momentos prazerosos 
vivenciados em sala de aula, pois tiveram a oportunidade de ser acolhidas por novas perspectivas pedagógicas, e ficamos 
felizes por Ipanguaçu ter sido contemplada com esse projeto/curso da UFRN, uma iniciativa pioneira no Brasil”.

(Secretária de Educação de Ipanguaçu e Presidenta da UNDIME-RN)

“O projeto trouxe grandes contribuições para nossa escola: mudou a rotina das professoras, dos alunos, da 
coordenação pedagógica e gestoras escolares. Todos estão comprometidos em desenvolver um trabalho pautado na 
aprendizagem dos alunos. Acolhemos e estamos desenvolvendo o L+N com a premissa de que, para o próximo ano, 
também continuaremos a trabalhar orientando nossos projetos a partir das contribuições teórico-metodológicas das 
neurociências em interface com a alfabetização”.

(Coordenadora pedagógica da escola)

“Eu sabia ler e escrever. Desaprendi quando meu pai me abandonou, e agora estou aprendendo a ler e escrever novamente”.
(Aluna do 5º ano)

CONCLUSÃO E AUTOAVALIAÇÃO
O projeto Leitura + Neurociências trouxe para a educação do município de Ipanguaçu novas possibilidades 
de trabalho pedagógico com a alfabetização de crianças. Cada vez mais, estudos e pesquisas (como os 
citados ao longo deste relato) têm mostrado que as neurociências podem contribuir significativamente 
para consolidar formas de aprender mais criativas e potentes para os aprendentes. Estudos citados por Lent 
(2008) e Relvas (2008) vêm confirmar os pressupostos que orientaram o L+N, pois corroboram o fato de o 
cérebro receber, processar e organizar informações, sejam elas provenientes de sons, de imagens, de textos, 
de músicas ou de discursos. Os autores concordam que, a partir daí, ele descarta ou armazena o que julga 
necessário à gente, o que nos leva a crer que, quanto mais estímulos o cérebro receber de diferentes fontes, 
maior será a capacidade de estabelecer ligações com as informações que já estão arquivadas, maior será a 
capacidade de novas conexões sinápticas e, consequentemente, maior será a capacidade de aprendizagem. 
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O L+N contribuiu muito para a formação das professoras de nossa rede de ensino, pois a maioria delas não era  
pós-graduada e estava afastada da universidade há algum tempo. Além disso, também nos auxiliou a 
atender a demandas do Plano Municipal de Educação e do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do 
Magistério, que estabelecem como prioridade a formação inicial e continuada das professoras. Por tratar-se 
de um projeto inovador, foram essenciais os investimentos feitos e a parceria formada com a UFRN. Tivemos 
momentos de aprendizagem, trocas de experiências, construção de novos saberes e o que considero o ponto 
mais forte: a parceria entre docentes, gestoras e coordenadoras. Lembro aqui que também construímos 
pontes de parceria com outros municípios da região, dos quais estiveram conosco quatro professoras da 
cidade de São Rafael, quatro da cidade de Assu, duas da cidade de Itajá e três da cidade de Alto do Rodrigues. 
Destaco que o L+N pode e deve viabilizar a construção de uma política pública de incentivo à alfabetização, 
à leitura e à escrita em Ipanguaçu, por parte do Governo Municipal, levando em consideração os interesses e 
a disponibilidade da coordenação do curso em dar continuidade ao projeto.  

Minha trajetória no L+N foi extraordinariamente gratificante. Participei desde o início do planejamento do 
que seria um curso de extensão e depois se estendeu para uma pós-graduação. Contribuí desde a assinatura 
do convênio entre o município e a UFRN, passando pelo período de inscrições do curso, inserindo alunos 
no SIGAA, averiguando documentações, organizando e preparando os espaços para a realização das aulas, 
organizando e conduzindo a ida de 55 professoras para um evento internacional durante três dias em Natal, 
tirando dúvidas, disponibilizando materiais, enviando mensagens, negociando com gestores, fazendo 
visitas, entre outras coisas. Trabalhar ao lado da coordenação do curso foi um presente. As experiências por 
mim adquiridas levarei para sempre, são aprendizados ímpares. Parece que, quando trabalhamos ao lado 
de pessoas que não priorizam individualismos, e sim os benefícios e visibilidades coletivas, principalmente 
das crianças, o trabalho brota e floresce em meio à adversidade. Assim foi o que experienciamos durante 
esse tempo no L+N.

A consciência de que é por meio da educação que podemos melhorar o mundo era redescoberta por 
mim diariamente nas expressões das professoras quando de seus depoimentos; muitas vezes acanhados 
e singelos, deixavam transparecer suas essências de realidade e verdade. O encantamento das crianças 
observado nas nossas visitas direcionava-me a um caminho de compromisso mais forte, concreto e 
irredutível na luta em defesa de uma educação de qualidade para todos.





ESCOLA MUNICIPAL 
ADALBERTO NOBRE 
DE SIQUEIRA





NAS MALHAS DA ALFABETIZAÇÃO:  
CONTRIBUIÇÕES DAS NEUROCIÊNCIAS  
NO COTIDIANO ESCOLAR
SARAH APOLIANA DA SILVA BANDEIRA
PROFESSORA DO 1º ANO

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
PROFESSORA COLABORADORA

As mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea trazem ao professor a necessidade constante 
de formação continuada no âmbito educacional. Por essa razão, mesmo pós-graduada em Políticas de 
Promoção de Igualdade Racial, senti a necessidade de candidatar-me ao processo seletivo do curso de 
especialização Leitura + Neurociências: Interfaces da Educação Integral, oferecido pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu (RN).

Para a Profa. Maria da Conceição, que trabalhou comigo nesta experiência, “esse curso, no qual estavam 
incluídos estudos sobre o aprendizado da leitura e da escrita em relação com as neurociências, foi 
de extrema relevância para nosso currículo profissional e avanços em nossa prática pedagógica”. 
Concordo com ela, pois minha atuação como professora em turmas de alfabetização na Escola 
Municipal Adalberto Nobre de Siqueira, que se localiza no Assentamento Tabuleiro Alto, zona rural 
ipanguaçuense, se modificou consideravelmente com a chegada do L+N.

Na comunidade escolar, o desafio cotidiano consiste em estabelecer uma prática docente capaz de 
assegurar que os alunos vivenciem processos pedagógicos de qualidade, aprendendo com alegria 
e prazer. Para tanto, a atualização de professoras e coordenadoras, na contemporaneidade, torna-se 
necessária. As mudanças no cenário educacional são constantes, e os paradigmas científicos passam 
por reformulações, convocando as professoras a conhecer e acompanhar tais mudanças, capacitando-
se para articular teorias e práticas, exercer domínio sobre os conhecimentos da sua área de atuação e 
ampliar saberes comuns a outras ciências e formas de saber.

pude perceber que não basta apenas levar o aluno a 
dominar a tecnologia da escrita. É primordial também fazer 
uso da escrita nas interações sociais. Afinal, mesmo antes 
de aprender a ler, a criança está inserida em contextos 
sociodiscursivos mediados pela cultura letrada e traz 
referências deles para a aprendizagem da escrita na escola
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Espera-se também das docentes que desenvolvam pesquisas para aprofundar e comprovar construções 
teóricas e recriar o conhecimento científico, sendo profissionais que promovam a aprendizagem, 
qualificando-se, buscando embasamento teórico e prático para o exercício de suas funções pedagógicas 
com competência. Nesse sentido, posso afirmar que adquiri, no projeto L+N e no curso de pós-graduação, 
novos conhecimentos, ao mesmo tempo em que ampliei os existentes. Justifico o êxito da experiência 
pelo fato de ser professora de alfabetização, ter profundo interesse em temas e discussões relacionados 
ao fazer pedagógico nas etapas iniciais da alfabetização e perceber a necessidade de melhorar as 
estratégias metodológicas que contribuem com meu trabalho em sala de aula e com minha formação,  
o que é fundamental no cotidiano de qualquer docente.

DESCRIÇÃO DO TRABALHO REALIZADO
Durante a aplicação do material disponibilizado pelo curso, pude perceber que não basta apenas levar o 
aluno a dominar a tecnologia da escrita. É primordial também fazer uso da escrita nas intenções sociais, pois, 
mesmo antes de aprender a ler, a criança está inserida em contextos sociais mediados pela cultura letrada e 
deles traz referências para a aprendizagem da escrita. Conforme Dehaene (2012), “o sistema visual da criança 
estrutura-se antes mesmo do ingresso na escolarização e da aprendizagem da escrita” (p. 83); segundo nossos 
estudos sobre o pensamento do autor, isso caracteriza uma das primeiras dificuldades da criança, pois o 
sistema visual de reconhecimento dos objetos e rostos difere do sistema de reconhecimento das letras.

Iniciamos o trabalho com a aplicação do Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização 
(IDEIA) e percebemos que ele se encontra articulado aos materiais e às situações didáticas do kit de 
alfabetização recebido, que muito contribuiu para traçarmos de forma minuciosa o perfil da turma do  
1º ano de alfabetização, composta por 25 alunos.

O diagnóstico foi realizado no período de maio a junho de 2016. Para isso, a escola elaborou cuidadosamente 
um cronograma de aplicação, prevendo que as crianças se dirigiriam à escola no contraturno, sendo 
acompanhadas pelas professoras Maria da Conceição de Souza (professora de Educação Infantil e 
cursista da especialização) e Maria da Conceição Lopes de Sousa (diretora da escola e também cursista).  
Obtivemos, assim, um diagnóstico individual por aluno que nos mostrou as dificuldades relacionadas 
especialmente aos seguintes aspectos: atenção dirigida e memória visual, motora e verbal.

Um aspecto interessante da aplicação do IDEIA foi ele ter nos proporcionado informações minuciosas 
sobre nossas crianças, mostrando fatos que estavam até aquele momento ocultos para a escola e as 
professoras e que consideramos, hoje, fundamentais. Tal conhecimento convidou-nos a buscar elementos 
do campo teórico necessários e significativos à construção do trabalho a ser desenvolvido na alfabetização 
das crianças, como o apontamento das adaptações necessárias quanto ao planejamento, à rotina da turma 
e aos recursos didáticos na execução das atividades.

Após o diagnóstico da aplicação dos testes do IDEIA, organizamos o planejamento globalizado para aplicação 
dos kits de alfabetização, que contemplavam de forma integrada aspectos fundamentais da linguagem, em 
especial os grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos da leitura e da escrita.
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Com a aplicação dos testes e o planejamento global elaborado, iniciamos o projeto em sala de aula a partir 
de uma exposição dialogada, mostrando o material e sua importância nas atividades propostas. A partir 
das atividades realizadas em sala, percebemos o interesse dos alunos em participar das tarefas. O material 
provocou muita curiosidade, motivação, encantamento, prazer e participação ativa das crianças. “Foram 
esses os horizontes de aprendizagem observados que contribuíram para o desenvolvimento do projeto 
em sala de aula e na escola”, comenta a Profa. Maria da Conceição.

A contação de histórias com os objetos metafóricos, por exemplo, não era mais uma atividade exclusiva da 
turma, mas de toda a escola. Com o avanço dos trabalhos, as crianças foram ampliando seu entendimento 
sobre a importância da leitura e da escrita e se apropriando de forma completa desses conhecimentos, 
compreendendo que, para ler e escrever, se faz necessário conhecer as letras, em seguida, as sílabas e a 
formação de palavras e frases, que estavam propostas nos portfólios e nos demais materiais.

É importante mencionar que, ao desencadearmos o trabalho com o material disponibilizado pelo curso 
de especialização a partir das formas das letras, vimos confirmar-se o argumento de que, “na alfabetização 
inicial, o desenvolvimento de estratégias didáticas que enfatizem a forma das letras associada ao nome das 
letras e sua imediata pronúncia das palavras facilitam sobremaneira a aprendizagem da leitura e da escrita” 
(NASCHOLD et al., 2015d, p. 321).

Também cabe dizer que o material de alfabetização recebido ampliou a rotina já existente na sala de aula, 
possibilitando o acompanhamento por meio do quadro, roda de conversa, histórias lidas e recontadas tanto 
pelo professor quanto pelas crianças, além dos registros feitos por elas após as atividades. Mais ainda, muitos 
textos escritos produzidos pelos alunos puderam ser retextualizados a partir do material do projeto, que está 
dimensionado para o desenvolvimento metalinguístico do aluno, o que para o National Early Literacy Panel 
(NELP, 2008) é fundamental. Para esse relatório, a metalinguística está fortemente associada à aprendizagem 
da leitura em sistemas alfabéticos; para essa aprendizagem, os responsáveis pelo NELP propõem desenvolver 
diferentes tipos de atividades voltadas para o desenvolvimento da leitura e da escrita, utilizando-se da 
ludicidade desde os primeiros anos escolares e para todos os programas de alfabetização. 

Com o trabalho, as crianças passaram a melhorar em diversos aspectos, como estabelecimento de vínculos 
entre leitura e escrita, além de reconhecimento do valor sonoro das letras para formação das sílabas, 
morfemas e palavras, que sempre eram trabalhados de forma lúdica e interessante. Isso trazia às crianças a 
necessária motivação para a realização das atividades escolares diárias, tornando-as mais participativas e 
cúmplices de uma aprendizagem mais prazerosa e significativa.  

Um ponto importante a destacar é que, ao trabalhar com o material do projeto Leitura + Neurociências, 
o professor, naturalmente – considerando-se a forma de organização do trabalho proposto no material –, 
irá incluir diversas atividades, como leitura, pesquisa individual ou coletiva das crianças, aula dialogada, 
produção textual, aulas práticas, entre outras. 

Isso é possível porque as atividades propostas no material têm como objetivo trabalhar conteúdos 
específicos da exploração inicial, bem como a formação de conceitos mais complexos, desde a prática de 
leitura e produção escrita de sala de aula do professor. E é por meio dessas atividades que o docente passa 
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a visualizar o processo de ampliação da linguagem oral das crianças e a gradativa aquisição da leitura e 
da escrita, a partir dos níveis de apropriação cognitiva, que vão desde a fase em que a criança iniciou o 
processo de ensino junto ao professor. 

Nesse sentido, “o trabalho com os materiais do Leitura + Neurociências possibilita ao docente atuar de forma 
contextualizada e de maneira interdisciplinar, inserindo na prática pedagógica situações didáticas que 
privilegiam diferentes manifestações da linguagem, principalmente a oral e a escrita, a leitura e a produção 
textual, de modo que esses saberes se relacionem entre si de maneira contextualizada”, afirma a colaboradora 
dessa experiência, Profa. Maria da Conceição.

Partindo desse entendimento, reconhecemos as grandes vantagens e possibilidades que esse projeto com 
atividades inovadoras oportuniza para as etapas iniciais de alfabetização, tendo em vista o “trabalhar-se” 
de forma integrada e interativa na garantia dos direitos de aprendizagem das crianças na esfera linguística: 
falar, ouvir, interpretar, escrever e ler. O material permite à professora trabalhar com diferentes possibilidades 
de intervenção didático-pedagógica, pois carrega em sua proposta de aplicação prática uma metodologia 
inovadora que enriquece profundamente a aprendizagem dos alunos, especialmente por meio de livros 
literários e contação de histórias, momentos nos quais sempre apresentávamos as histórias em slides e 
reutilizávamos os objetos metafóricos de forma diferenciada, enriquecendo-os com o acervo literário da 
escola e outros objetos que construíamos. 

No decorrer das atividades, utilizamos o Kit A - Eu e a Escola. Trabalhamos com o gênero textual “convite”, ocasião 
em que as crianças produziram esse texto e em seguida também confeccionaram crachás. Após preenchermos 
a ficha do estudante, solicitamos que as crianças buscassem informações referentes à história do seu nome, 
vendo questões como: o que significa seu nome? Quem escolheu este nome para você?, etc. O quadro de roda 
de conversa da aprendizagem também foi aproveitado em diversas atividades em sala de aula.  

Em seguida, trabalhamos o Kit B – Eu, as letras e palavras na escola do L.I.NEU, que nos permitiu, por meio da 
literatura, levar as crianças a compreender e a apropriar-se do trabalho com as formas das letras, colaborando 
para o entendimento da importante relação entre fonema e grafema. Isso foi retomado na atividade com o 
crachá, em que as crianças refletiram sobre as formas das letras, bem como sobre o fato de as letras terem 
nome e som diferentes. Quando as crianças se deram conta disso, houve um salto em seus conhecimentos!

Partindo desse entendimento, utilizamos as letras imantadas do quadro magnético, solicitando que 
escrevessem no caderno, formando sílabas e morfemas. Essas atividades proporcionaram que as 
crianças reconhecessem no que produziam a importância do que estava sendo trabalhado no material, 
apropriando-se com mais profundidade do sistema alfabético de leitura e de escrita. 
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Nesse interessante trabalho, as crianças perceberam de forma clara a transposição entre a fala e a escrita, 
uma vez que, para alfabetizar-se numa língua, segundo Naschold (2015a), é necessário descobrir como a fala 
é transposta para a escrita a fim de poder ser lida. Assim, descobrir como os seres humanos conseguiram 
transpor a fala para sinais que, combinados, podem ser lidos é o trabalho que necessita ser feito inicialmente 
na aprendizagem da leitura e da escrita.

No contexto do desenvolvimento das atividades, o trabalho com os Portfólios Didáticos das histórias infantis 
oportunizou às crianças a ampliação de seus conhecimentos por meio do lúdico. As dificuldades de aprendizagem 
naturalmente presentes nessa etapa de alfabetização foram gradativamente trabalhadas e superadas.

Quanto à ludicidade, trabalhamos integradamente com o Kit C: Eu, o jogo e a brincadeira, sendo o jogo 
considerado um forte aliado nesse projeto, envolvendo o bingo das formas das vogais, o alfabeto móvel, 
as letras imantadas e dado, além de outros jogos que se associam à proposta e que contribuíram com 
o ensino da leitura e da escrita, tais como o bingo da letra inicial, da palavra dentro de outras palavras, 
bingo dos sons iniciais, caça-rimas e batalha das letras. Todos esses jogos ajudaram as crianças a pensar e 
a apropriar-se do sistema alfabético de nossa língua materna.

AJUSTES NO TRABALHO
Durante a realização do projeto Leitura + Neurociências na escola, tivemos necessidades de ajustes em 
relação ao horário de aplicação dos testes do IDEIA. Para isso, criamos um cronograma no horário inverso 
para atender as crianças.

INTEGRAÇÃO DOS MATERIAIS DO L + N AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
O trabalho com os portfólios nas aulas, segundo a metodologia proposta no curso e no material, foi integrado 
de forma tranquila ao planejamento globalizado proposto. A vivência pedagógica foi desenvolvida durante 
os dois semestres letivos de 2016. Inicialmente, destacamos o portfólio do L.I.NEU, escolhido pela turma 
e pela professora pela qualidade estética, jogos rítmicos e imaginários projetados nos atos de leitura. Em 
seguida, utilizamos jogos como o da Quadra Espelhada, além de um conjunto de atividades pedagógicas 
com o objetivo de auxiliar o processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). 

Figura 1 – Trabalhando com o Alfabeto Móvel 
das Partes das Letras.

Figura 2 – Trabalhando com as Letras 
Imantadas no Quadro de Imãs.
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Um dos aspectos mais interessantes foi que todo o 
trabalho realizado partiu da experiência de leitura 
das histórias, da presença cotidiana do texto literário 
em sala de aula. Este relato configura-se como uma 
síntese de como foi realizada essa experiência com as 
crianças do primeiro ano da alfabetização, com vistas à 
formação leitora dos educandos e ao estabelecimento 
do contato com diversas manifestações textuais.

Os portfólios foram utilizados a partir de minhas escolhas didático-pedagógicas, em parceria com a Profa. 
Maria da Conceição de Souza, e dos interesses dos alunos, à medida que os conteúdos curriculares eram 
propostos. Isso permitiu às crianças um acesso lúdico e interdisciplinar aos objetivos de ensino-aprendizagem, 
ampliando seu universo de leitura e de escrita.

A partir dos kits, outras atividades foram desenvolvidas com os jogos do L+N e outros jogos foram por mim 
propostos, contemplando, assim, diferentes tipos de conhecimentos relativos às etapas da alfabetização 
que levaram as crianças a refletir sobre os princípios do sistema alfabético. Atividades de análise fonológica 
interessantes, e não enrijecidas/estereotipadas, foram propostas de forma natural e agradável durante a 
realização de jogos, como caça-rimas, bingo dos sons iniciais, dado sonoro, trinca mágica e batalha de 
palavras, entre outras. 

Segundo as orientações metodológicas do L+ N, no decorrer do desenvolvimento das atividades, jogos 
que ajudaram a sistematizar as correspondências grafológicas também foram utilizados, tais como o jogo 
“Quem eu sou?”. Outros livros literários e informativos do acervo da escola foram colocados à disposição, e 
a contação dava-se (entre outras formas) com os objetos metafóricos disponibilizados pelo L+N. O quadro 
de roda de conversa de aprendizagem foi diariamente utilizado para observarmos a evolução da oralidade 
das crianças e a sua metacognição durante a aprendizagem. Destacam-se especialmente os livros literários, 
que foram indispensáveis e essenciais na exploração das palavras quando desenvolvíamos atividades de 
listagem lexical, ilustrações, busca de termos do mesmo campo semântico, etc., permitindo comparações 
sistemáticas entre aspectos sonoros, mórficos, gráficos e semânticos.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

“O projeto foi muito importante para o desenvolvimento do meu filho, pois percebi que ele melhorou bastante na sua 
aprendizagem, além de as atividades serem muito interessantes e criativas, o que chama muito a atenção das crianças.”

(Mãe)

“Pude perceber que o projeto é muito importante para todos da escola e principalmente para as crianças que 
participaram dele. Vejo que contribuiu muito para a alfabetização dos nossos alunos, e esperamos que continue 
durante os próximos anos.” 

(Representante do Conselho Escolar)

Figura 3 – Trabalhando o Jogo da Quadra Espelhada.
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“Eu gostei muito da história do L.I.NEU e dos desenhos. Aprendi a recortar e a colar melhor, também gostei dos objetos 
enfeitados no momento da história, das pinturas e das brincadeiras com os colegas.” 

(Aluno)

“Ah... Eu gostei das atividades dos portfólios, pois pintamos, desenhamos e criamos; montamos letras e jogamos com 
as palavras.” 

(Aluno)

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
A leitura é fundamental para garantir às crianças o desenvolvimento de habilidades necessárias à vida 
numa sociedade grafocêntrica como a nossa, pois o leitor é alguém capaz de inventar, criar e buscar seus 
ideais. O projeto contribuiu para desenvolver nas crianças os direitos de aprendizagem de leitura e escrita, 
mostrando-nos que esse ato não é simplesmente uma ação mecânica; é, acima de tudo, uma necessidade 
dos dias atuais, tendo em vista que permitirá às crianças interferir na sua realidade de forma consciente.  

A reflexão que fazemos referente ao projeto e à nossa participação como cursistas e professoras da 
alfabetização é que ele abriu novos horizontes didáticos e pedagógicos, auxiliando na inovação da prática 
docente, contribuindo para o fortalecimento do fazer pedagógico no cotiando escolar e dando sequência 
à nossa formação continuada. 

Com relação à atuação das crianças, é imprescindível destacar que elas tiveram uma atuação brilhante 
na realização das atividades, dedicaram-se ao projeto de maneira integral e obtiveram bons resultados, 
tanto na leitura quanto na escrita. Afinal, falamos aqui de crianças do primeiro ano de alfabetização que se 
apresentavam em diferentes etapas desse processo. 

É importante ressaltar também que o projeto ampliou o trabalho de formação de leitores na escola 
como um todo, promovendo o hábito de ler e demonstrando a necessidade de incentivar professores, 
famílias, dirigentes escolares e a comunidade local a se empenharam para assegurar e compartilhar os 
benefícios da leitura e da escrita junto às crianças da comunidade escolar. Em suma, este projeto serviu 
de elo entre crianças e professores, tornando-se uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem 
nas etapas iniciais da alfabetização. O trabalho teve um caráter investigativo sobre o processo de  
ensino-aprendizagem de nossos alunos e formou-nos como professoras e pesquisadoras que ensinam a 
ler e a escrever e também refletem sobre seu ofício diário. 

Acreditamos no desenvolvimento desse binômio ensino-aprendizagem como processo comutado, integrado 
com o mundo e desprovido de uma visão dual de ensino e aprendizagem como blocos separados.  Caminhando 
desse ponto, é possível tornar a relação pedagógica um patrimônio de conhecimento para o docente e para o 
aluno, oportunizando experiências cada vez mais enriquecedoras para os sujeitos que constroem a escola.





ESCOLA MUNICIPAL 
PROF. ANTONIO LEANDRO  
DE LIMA JR.





LEITURA E CIÊNCIA:  
NOVOS OLHARES SOBRE  
A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS
MARLEIDE FERREIRA DE MELO
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL I E II

Sou professora da rede municipal de ensino de Ipanguaçu. Leciono na Escola Municipal Prof. Antônio 
Leandro de Lima Júnior, localizada na comunidade do Luzeiro, zona rural, e trabalho na Educação 
Infantil com crianças de três, quatro e cinco anos de idade.

Ao ser convidada a participar do curso de especialização ofertado pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu, não 
hesitei nem um instante, pois seria mais uma oportunidade para ampliar meus conhecimentos. Como 
na ocasião encontrava-me concluindo o curso de Pedagogia, senti-me ainda mais motivada para 
participar e adquirir novos conhecimentos, tanto intelectuais quanto profissionais, e junto com as 
crianças desenvolver uma melhor aprendizagem. Em relação ao curso, tive bastante curiosidade, pois 
era diferenciado em relação aos outros cursos de formação dos quais já havia participado. Tratar das 
relações entre leitura e ciência foi o que mais me chamou atenção.

Ao participar do curso, vi despertar em mim um novo olhar para alfabetizar, e a troca de saberes com os 
demais cursistas foi de suma importância para o desenvolvimento de novas metodologias e da prática 
docente. A cada disciplina ministrada pelos professores, mais informações e conhecimentos a respeito 
da docência eram adquiridos por mim, despertando, acima de tudo, um olhar diferenciado para 
alfabetizar nossas crianças. Desse modo, o curso só veio enriquecer ainda mais minha prática docente.

Ao concluir o curso, agradeço à UFRN e à Secretaria de 
Educação do município de Ipanguaçu. Estou certa de 
que as experiências adquiridas no decorrer desse projeto 
foram de suma importância para o desempenho na 
aprendizagem das crianças de minha sala de aula, pois 
alcancei muitos avanços em relação à sua formação 
leitora. Foi uma experiência muito valiosa para minha 
vida. Antes do projeto L+N, confesso que tinha vários 
conhecimentos em relação à alfabetização, mas não tão 
esmiuçados e inovadores quanto os que tenho adquirido 
nessa experiência, como saber sobre o processamento 
cerebral da leitura e suas muitas vias de direcionamento.
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DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA
A aplicação dos testes do IDEIA com minha turma foi 
uma experiência muito valiosa, pois com eles obtive 
um diagnóstico mais completo de cada aluno. Foi 
uma prática que abriu os caminhos de que precisava 
para melhor alfabetizar. Alguns dos alunos já tinham 
conhecimentos do mundo da escrita, mas grande 
parte das crianças atingiu a pontuação mínima nos 

testes, pois ainda não tinham familiaridade com a leitura e a escrita. Para esses alunos, a utilização do 
Alfabeto Móvel das Formas das Letras foi decisiva para o avanço da aprendizagem.

Antes da aplicação dos kits, confesso que as crianças tinham 
muitas dificuldades, tanto na leitura quanto na escrita; com as 
atividades, melhoraram bastante e desenvolveram inúmeras 
habilidades, como a criatividade. Iniciamos o trabalho com 
a confecção do crachá e a Brincadeira do Convite, com cada 
um usando sua imaginação. Antes de tudo, fiz uma roda 
de conversa para expor os trabalhos que iam ser realizados 
e os objetivos que pretendíamos alcançar. A partir do que 
foi mostrado, as crianças tiveram uma boa reação e logo se 
identificaram com tudo.

Com a aplicação dos kits, os alunos progrediram. Para eles, foi uma festa, pois eram atividades diferenciadas 
das do cotidiano, que despertavam a curiosidade e o interesse em executá-las por meio de escrita, pintura, 
desenhos, recorte e colagem. Alguns alunos não sabiam sequer pegar no lápis ou na tesoura. Pelo fato de 
haver um portfólio para cada um, foram despertados o interesse e a atenção dos mais inquietos em sala 
de aula. Verifiquei que essa era uma ótima maneira para alfabetizar, pois em minha turma alcancei avanços 
significativos na aprendizagem. Foi significativa também para os alunos a contação de histórias, gerando 
alegria e motivação no manuseio que eles faziam dos materiais metafóricos.

Durante a aplicação dos kits de alfabetização disponibilizados pelo projeto, procurei trabalhar de maneira 
abrangente e muito participativa com a minha turma. A princípio, apresentei os kits e a forma como cada 
um seria desenvolvido em sala de aula. 

A aula sempre iniciava com a roda de conversa; ali, todos relatavam seus desejos e anseios, e a partir dessa 
troca passamos para a realização das atividades do kit, sempre relacionando-as ao planejamento semanal 
que se desenvolvia em sala de aula. Esse trabalho foi muito bom e preciso para cada um. A contação 
de histórias e o portfólio do L.I.NEU  foram uma maravilha para eles: começamos pelo bilhete, fizemos a 
leitura, e cada um escreveu seu próprio bilhete para L.I.NEU. Logo em seguida, mostrei o livro, página por 
página; depois, fiz a leitura, e os alunos gostaram muito. Foi uma leitura que despertou a atenção deles, ao 
ponto de indagarem muito sobre o L.I.NEU e quererem saber sobre quando ele vinha para visitá-los.

Figura 2 – Confeccionando a brincadeira do Convite.

Figura 1 – Trabalhando com o Alfabeto  
Móvel das Formas das Letras.
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Dando continuidade, passamos para o portfólio. Fiz um grande grupo para que todos tivessem acesso aos 
materiais que íamos usar durante a realização das atividades. O trabalho em grupo funciona muito bem 
porque um sempre ajuda o outro. No final do portfólio, veio a confecção do robô, que foi uma festa para 
eles; cada um fez o seu e depois expôs para os demais. Trabalhar com esses kits foi de grande importância 
para o desenvolvimento de minha turma, já que as contações de histórias com os materiais metafóricos se 
mostrou uma atividade que vem despertando muito prazer nas crianças.

Quando trabalhamos o livro do L.I.NEU, foi um show! Primeiro, foi feito um bilhete para L.I.NEU vir nos visitar; 
logo após, houve a confecção do robô; em seguida, a construção do portfólio. Foi uma atividade organizada 
em grupos, em que todos se ajudavam e passaram a ter uma melhor aprendizagem do mundo das letras, 

tanto na escrita quanto na leitura. A atividade 
atuou despertando a curiosidade e melhorando 
a coordenação por meio da escrita, pintura e 
recorte/colagem. O trabalho com o portfólio do 
L.I.NEU incentivou muito na aprendizagem de 
minhas crianças.

Nas atividades de contação de histórias, os próprios 
alunos deram suas versões, dramatizaram-nas e 
contaram-nas com os objetos metafóricos. Menina 
bonita do laço de fita e O Gato que pulava em sapato 

foram histórias que despertaram sobremaneira o interesse e o envolvimento de cada um, e foi com essas 
histórias que envolvi o estudo das palavras geradoras no quadro metálico.

Trabalhar com os kits só veio engrandecer minha prática 
em sala de aula. Com esses materiais, podemos trabalhar 
de forma variada inúmeras atividades que despertaram a 
aprendizagem dos alunos e tornaram mais leve, melhor e 
prazeroso o processo de alfabetizar. Bruner (1975) defende 
que a alfabetização ocorre, inicialmente, na interação do bebê 
com o adulto, em especial com a mãe, e está implicada na 
construção da linguagem, tendo o efeito de levar a atenção da 
criança para a comunicação em si e, logo após, para a estrutura 
dos atos de fala, nos quais a comunicação efetivamente se dá, 

que só podem ser compreendidos ao considerar-se o uso da linguagem em determinado contexto para 
atingir uma finalidade concreta regida especialmente pela cooperação. 

Para esse autor, a presença da cooperação dos jogos de linguagem cumpre um duplo papel: desloca a 
atenção da criança mais para o ritual do próprio jogo do que para o seu caráter instrumental ou utilitário, 
tornando-o mais leve e agradável, ao mesmo tempo em que ajuda a criança a atingir uma finalidade 
instrumental com naturalidade e leveza (BRUNER, 1975).

Figura 3 – Confecção da capa do Portfólio do L.I.NEU.

Figura 4 – Montagem de palavras com as Formas das 
Letras no Quadro Magnético.
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Diante do trabalho com os kits, posso afirmar que ampliou minha prática em sala de aula a partir do 
desenvolvimento das atividades, principalmente no plano individual, momento em que pude observar 
melhor cada criança, identificando as dificuldades de aprendizagem e as potencialidades de cada uma. 
Essa linha de trabalho do projeto Leitura + Neurociências contribuiu com a metodologia que venho 
trabalhando ao longo de minha prática, pois procuro sempre desenvolver o lúdico por meio de jogos e 
músicas, fato que desperta o prazer pela leitura e escrita, em harmonia com o que os alunos já trazem do 
convívio familiar e social.

Em minha prática, entendo que é mais fácil alfabetizar dessa maneira porque desperta satisfação e interesse 
na leitura. Assim, a alfabetização fica mais significativa, em especial para aquelas crianças que chegam 
à escola sem a necessária convivência com os jogos de linguagem de suporte à aprendizagem escolar 
e necessitam ser familiarizadas com eles, a fim de que rapidamente adquiram essa desenvoltura. Isso 
depende de que os  professores, tendo clareza sobre esse fato e acreditando na capacidade das crianças, 
criem situações adequadas no cotidiano da alfabetização das crianças (NASCHOLD et al., 2016a e 2016e).

Conforme já mencionado, durante toda a aplicação dos kits em minha sala de aula, procurei trabalhar numa 
linha de pensamento em que todas as atividades estivessem interligadas com o planejamento semanal e 
bimestral do currículo escolar. Desenvolvi as atividades de acordo com os kits, mas sem me desvencilhar 
de nosso planejamento cotidiano. Alfabetizar com os kits ficou mais fácil tanto para mim quanto para 
as crianças, pois esses materiais as envolveram de maneira muito prazerosa e despertaram uma grande 
curiosidade entre todos na sala de aula.

Na sala de aula, principalmente quando vou trabalhar as contações de história, procuro envolver bastante 
a turma, faço indagações sobre o que as crianças já conhecem, procuro desenvolver uma leitura bem 
envolvente para despertar a curiosidade e atenção dos alunos, que fazem a leitura da história usando os 
materiais de maneira bem criativa.

O envolvimento das crianças foi muito bom. A contação de histórias é uma atividade que me deixa muito 
encantada com a maneira que os alunos recontam usando os materiais metafóricos. Eles brincam e ao 
mesmo tempo têm despertado o seu interesse pela leitura. Tive algumas dificuldades em relação a alguns 
portfólios por atuar em uma turma com três tipos de crianças, com idade de três, quatro e cincos anos, mas 
procurei adaptar os trabalhos de acordo com cada grupo.

Não trabalhei todos os jogos, mas os que foram realizados só melhoraram a aprendizagem de meus 
pequenos. Percebo que estou no caminho certo. Trabalhei com as formas das letras e, a princípio, apresentei 
o dado e as cartelas, quando cada um ficou com uma; como já vinha trabalhando as formas das letras, os 
alunos não demonstraram muita dificuldade para desenvolver essa atividade, que foi bastante produtiva, 
contribuiu com a cooperação entre eles, os ajudou a obedecer a regras e a desenvolver a atenção. 

De forma a dialogar teoricamente com minha experiência, recorro à reflexão proposta por Paulo Freire 
quando esclarece que o começo de toda atividade cognitiva seria a experiência humana de lidar com o 
mundo externo (FREIRE, 1987).
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AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Para a aplicação dos testes, encontrei bastante dificuldade entre as crianças. Elas tiveram muito receio e 
ficaram muito nervosas, principalmente com a aplicação do IDEIA. Ao trabalhar com os kits, não encontrei 
muita dificuldade, a não ser a ausência de alguns alunos, que se distanciavam dos demais presentes na 
realização das atividades.

Na aplicação do IDEIA, trabalhei com outra professora e precisei dividir os alunos em dias alternados, em 
que compareciam somente aqueles que iam fazer o teste. Só dessa maneira consegui realizar o trabalho. 
As demais atividades foram realizadas e organizadas em pequenos grupos, rodas de conversa e de leitura.

INTEGRAÇÃO DO TRABALHO AOS  
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
Trabalhei os portfólios do L.I.NEU, o das vogais, consoantes e, em especial, o do Gato que pulava em 
sapato. Confesso que esses portfólios são uma metodologia ótima para ser desenvolvida, pois, quando 
passamos a trabalhar com materiais impressos para cada aluno, isso faz toda a diferença, estimulando a 
criatividade e desenvolvendo melhor a coordenação motora, a escrita, a pintura, o recorte e a colagem. 
Essa prática é muito eficaz para a alfabetização, e percebo que, quando estamos realizando essas 
atividades, o tempo passa e nem percebemos.

O trabalho de alfabetização, nessa ótica, valoriza tanto as experiências orais, que envolvem os conhecimentos 
epilinguísticos construídos pelas crianças predominantemente no meio familiar e social por meio da 
aprendizagem implícita (de natureza inconsciente), quanto os conhecimentos metalinguísticos, construídos 
de maneira explícita (de natureza consciente), o que ocorre com a imersão da criança na cultura escolar formal 
(GOMBERT; DEMONT, 2004). Nesse caminho, “a alfabetização converge para a visão de que compreensão da 
leitura tem base nas capacidades relacionadas com a linguagem falada” (SNOWLING & HULME, p. 226, 2008).

Sei que alfabetizar com jogos é mais fácil para a criança desenvolver sua aprendizagem, pois desde cedo ela precisa 
familiarizar-se com o concreto para desenvolver-se. O lúdico é de grande importância para o desenvolvimento 
humano, uma vez que as histórias ouvidas pelas crianças ainda quando bebês já exercem positiva influência 
sobre a linguagem e oferecem à criança a oportunidade de aprender a ler com mais facilidade.

Em minha prática docente, sempre estou em busca de novos conhecimentos. Acredito que alfabetizar requer, 
acima de tudo, dedicação e amor. Por meio de algumas formações das quais já participei, fui ampliando e 
aperfeiçoando o trabalho.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

Eu gostei muito do L.I.NEU e queria fazer muitas coisas com ele porque aprendi as vogais e muitas coisas.
Aluno (1)

Eu aprendi a escrever, a pintar... Gostei das contações de histórias e queria que L.I.NEU  viesse para a escola.
Aluno (2)
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Aprendi o alfabeto porque conheci L.I.NEU. Aí, eu aprendi o alfabeto, a ler, e descobri que as letras são retas e curvas. 
Foi muito bom ouvir as histórias.

Aluno (3)

Achei bom, aprendi muitas coisas, a contar, ler, já sabia o meu nome, as vogais e mais coisas.
Aluno (4)

Eu aprendi a ler e a escrever, a desenhar e a pintar.
Aluno (5)

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Ao concluir o curso, agradeço à UFRN e à Secretaria de Educação do município de Ipanguaçu. Estou certa de 
que as experiências adquiridas no decorrer desse projeto foram de suma importância para o desempenho 
na aprendizagem das crianças de minha sala de aula, pois alcancei muitos avanços em relação à sua 
formação leitora. Foi uma experiência muito valiosa para minha vida. Antes do projeto L+N, confesso que 
tinha vários conhecimentos em relação à alfabetização, mas não tão esmiuçados e inovadores quanto 
os que tenho adquirido nessa experiência, como saber sobre o processamento cerebral da leitura e suas 
muitas vias de direcionamento.

Entrei nesse curso com muita vontade de compreender melhor o processo de alfabetização, pois, mesmo 
alfabetizando há algum tempo, é preciso buscar mais saberes para obter melhores resultados em sala de 
aula. Ao chegar à conclusão do curso, sinto-me grata pela experiência que adquiri com tudo que foi estudado. 
Hoje sou uma profissional satisfeita com tudo que aprendi; foram estudos que abriram novos caminhos para 
melhorar minha prática educacional. Só tenho a dizer que estou muito orgulhosa com mais uma conquista 
em minha vida profissional.







NEUROCIÊNCIAS NA ESCOLA
FRANCISCA CREUDA BATISTA FONSECA
PROFESSORA DO 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O que me motivou a participar do trabalho a ser desenvolvido no curso de especialização promovido 
pelo projeto L + N da UFRN foi a busca de conhecimento significativo para minha prática profissional. 
De início, era um curso de extensão a ser desenvolvido por professores com turmas de alfabetização da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Como me encontrava dentro dos critérios, por atuar como 
professora de 4° e 5º anos de uma escola situada na zona rural do município, efetuei minha inscrição.

Dado início ao trabalho, surgiu a possibilidade de que o curso de extensão fosse ampliado para um 
curso de especialização. Essa notícia deixou-me feliz, pois, desde que terminei o curso de Pedagogia, 
um dos meus objetivos era fazer uma especialização, e de repente estava tendo a oportunidade de 
realizar meu sonho: a primeira especialização, ofertada por uma instituição reconhecida, como a UFRN, 
com colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu, e com a possibilidade concreta 
de ampliar meus conhecimentos teórico-metodológicos sobre a alfabetização de crianças.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS  
DAS CRIANÇAS COM OS MATERIAIS DOS KITS L + N
O projeto L+N foi desenvolvido na sala de aula com a aplicação dos materiais do kit de alfabetização, 
em uma proposta inovadora e encantadora para as crianças. Para realizar o trabalho, iniciamos 
pelo Instrumento de Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização (IDEIA). Diante do resultado 
apresentado no IDEIA, desenvolvi atividades com novas estratégias, estimulando a imaginação e a 
criatividade no processo de alfabetização das crianças. 

Ao iniciar os trabalhos, apresentei o objetivo do projeto L+N para as crianças, motivando-as para o 
alcance desses objetivos. De início, as crianças tinham bastante dificuldade na leitura e na escrita.  
A experiência foi iniciada com as atividades relativas ao livro de L.I.NEU, lido e contado com os materiais 
metafóricos, o que encantou as crianças e as levou a desejar e apreciar as atividades propostas. 
A forma como o trabalho foi iniciado com os alunos foi muito gratificante: houve envolvimento, 
interesse e, principalmente, a participação de todos. Os objetivos foram sendo alcançados diante do 
desenvolvimento das atividades propostas.

a partir do L+N, desenvolvi atividades com novas 
estratégias metodológicas, estimulando a imaginação e 
a criatividade no processo de alfabetização das crianças
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Foram apresentadas aos alunos as propostas de atividades a serem realizadas na sala de aula, com 
objetivos e metas a serem alcançados. As crianças demonstraram interesse e compromisso em cumprir 
com as atividades. E foi assim que, aos poucos, foram sendo desenvolvidas as atividades no cotidiano com 
as rotinas: roda de conversa inicial, apresentação do cronograma de atividades do dia, roda de conversa 
no final da aula, quando cada criança realizava sua autoavaliação das aprendizagens do dia, e roda de 
leitura, com leitura silenciosa, oral e compartilhada, além de bingo, jogos de cartas, atividades de recorte 
e colagem, montagem de texto dos portfólios, capa dos portfólios, momento da contação de história, 
capa da contação e palavras geradoras. Diante das atividades realizadas, observei avanços significativos 
na aprendizagem das crianças. 

AJUSTES
Durante o desenvolvimento do trabalho, foi necessário ajustar a aplicação dos testes do IDEIA. Assim sendo, 
procurei a parceria de uma colega, que procedeu com as anotações dos resultados. A etapa de testagem 
foi agilizada, e pude iniciar de pronto com a aplicação das atividades do kit de alfabetização.

INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR 
O trabalho de aplicação dos portfólios na sala de aula veio engrandecer nossos conhecimentos prévios 
sobre a didática de alfabetizar. Os portfólios trabalhados foram: A história do L.I.NEU e o enigma das letras, 
Amarelinha da leitura, Menina bonita do laço de fita, Pinote, O fracote e Janjão, o fortão, Chapeuzinho 
amarelo, João e Maria e A fada que tinha ideias. O trabalho dos portfólios era iniciado com a leitura feita 
por mim, depois a história era contada com o uso dos materiais metafóricos, sempre com as participações 
das crianças. Todos os portfólios vinham acompanhados das folhas de recorte da história e organização da 
capa. As atividades iam sendo ampliadas de acordo com as leituras das histórias propostas de cada livro. 
Além das leituras dos livros do kit, foram usados outros livros para complementar as atividades, como 
Chapeuzinho vermelho, Os sete cabritinhos e A cigarra e a formiga; além de serem lidas, essas outras histórias 
eram apresentadas e contadas usando-se materiais metafóricos.

A capa da contação da história foi utilizada com as palavras geradoras da história, ditados de palavras 
e construção de frases. Todas as palavras geradoras ficavam em cima de uma mesinha, onde a criança 
pegava uma palavra, fazia a leitura e colava a mesma palavra na capa; as palavras escolhidas eram usadas 
para a construção de frases e textos.

Foram várias as brincadeiras e jogos, como Amarelinha da leitura, jogo da quadra espelhada, jogo da 
memória, xadrez e o dado, que foram utilizados de diversas formas. 

Diante de meu conhecimento e prática como professora, relacionei as rodas de leitura lidas com as histórias 
contadas e seus materiais metafóricos, além das rodas de conversas e as autoavaliações de aprendizagens 
pela criança, sempre com outras atividades por mim introduzidas, que foram sendo trabalhadas 
interdisciplinarmente. 
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Figura 1 – Construção de atividade de  
recorte do Portfólio.

Figura 2 –  Atividade do Portfólio da  
Fada que tinha ideias.

Figura 3 – Contando a história da 
Chapeuzinho Amarelo. Figura 4  –  Momento de leitura do livro.

Figura 5 –  Grupo de crianças contando a  
história com os objetos metafóricos. Figura 6 – Roda de Leitura do livro.
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As imagens trazidas aqui remetem aos momentos de trabalho em sala de aula com os materiais do L+N, 
especialmente com os portfólios. Elas ilustram e representam desde os momentos das histórias contadas 
em sala pela professora e apresentação dos livros, passando pelos momentos de leituras feitas pelas 
crianças e pelo uso dos materiais metafóricos que complementaram as narrativas e motivaram as crianças 
a participar, até os momentos das rodas de leitura entre os alunos e professora, quando as crianças faziam 
leituras para as outras crianças. Esses momentos foram importantes para a aprendizagem da leitura e da 
escrita dos alunos, motivando-os para a busca da leitura e escrita.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

L.I.NEU era muito inteligente, fazia a leitura do cérebro.
(Aluno 1)

O projeto de L + N ajudou a melhorar a leitura e a escrita.
(Aluno 2)

Gosto de contar histórias com os materiais.
(Aluno 3)

Gostei de todas as atividades dos portfólios, mas o que eu mais gostei foi o do L.I.NEU.
(Aluno 4)

Gostei de trabalhar com os materiais do kit, melhorou a minha coordenação no recorte e pintura. 
(Aluno 5)

CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES  
E OS ALCANCES DO TRABALHO COM OS KITS L + N
Chegar ao final do curso de especialização, para mim, foi muito gratificante. Só tenho a agradecer à UFRN 
e à Secretaria de Educação de Ipanguaçu pela oportunidade de participar desse projeto, em que adquiri 
novos conhecimentos que contribuíram e irão contribuir por muitos anos na melhoria do meu fazer 
pedagógico como profissional. Sinto-me realizada diante dos objetivos alcançados. Hoje posso vislumbrar 
novos olhares e perspectivas para a alfabetização. É gratificante poder contribuir com o processo de 
desenvolvimento da aprendizagem das crianças com mais segurança e conhecimento das dificuldades de 
aprendizagem e das formas de intervenção. 

As crianças, assim como eu, ganharam com o projeto mais motivação para ler e conhecer novas histórias, 
produzir outras histórias trabalhando a escrita, aprender a interagir com os companheiros e dedicar-se às 
atividades propostas em sala de aula com comprometimento, dedicação e qualidade na sua produção.







ESCOLA MUNICIPAL 
CECÍLIA PEREIRA DOS SANTOS





FORMAÇÃO DE LEITORES  
COM MATERIAIS METAFÓRICOS
MARIA VANÚZIA DA SILVA COSTA
DIRETORA DA ESCOLA 

Quando eliminamos de nossa mente pensamentos negativos, dando lugar a sentimentos positivos, 
e passamos a acreditar em nossa capacidade de superar obstáculos, tudo é transformado e nossa 
realização passa a acontecer em todos os aspectos de nossa vida, principalmente, o profissional.

Ter a oportunidade de participar do curso de pós-graduação, entre tantos que não conseguiram, já 
é uma evidência de crescimento e sucesso. Ganhei a oportunidade dos sonhos. Iniciar como aluna 
do curso de Alfabetização + Neurociências: interfaces na Educação Integral, do projeto Leitura + 
Neurociências, foi como dar um salto para o futuro.

Compreender melhor o processo de aprendizado da leitura e da escrita com a contribuição das 
neurociências significa estarmos contribuindo com a educação do município de Ipanguaçu de forma 
consciente e inovadora, tendo em vista as grandes dificuldades pelas quais ainda passa a nossa educação. 
Apesar das melhorias que já aconteceram na educação do Brasil e, especificamente, em Ipanguaçu, 
entender o processo cognitivo no reconhecimento da palavra escrita é importante e permite-me facilitar 
esse processo como professora.

Os organizadores do projeto, com sua bela proposta de apresentar para os professores do município de 
Ipanguaçu o conhecimento das neurociências acerca do aprendizado da leitura, permitiram que nós, 
educadoras, superássemos o desafio de compreender as dificuldades que os alunos enfrentam diariamente.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS  
DAS CRIANÇAS COM OS MATERIAIS DOS KITS L + N
Percebi que, no período que antecedeu a aplicação dos testes, os alunos da professora Maria da 
Conceição Bento da Silva Costa, com quem trabalhei como coordenadora da aplicação dos materiais 
se encontravam agitados e dispersos pela falta de interesse nas atividades. Por diversas vezes, ajudei 

quando a professora fazia as leituras e utilizava os objetos 
metafóricos e outros materiais de alfabetização a alegria se pintava 
nas crianças, encantando a elas e a quem chegasse no momento. 
Os próprios funcionários da escola ficavam deslumbrados com as 
atividades e até perguntavam: hoje, qual vai ser a história? Essa 
energia contagiava a todos e foi fundamental para que as crianças 
passassem a gostar de ouvir, ler e escrever
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a professora a conduzir suas aulas para que seu plano de aula tivesse sentido para as crianças. No período 
disponibilizado para aplicação dos testes do IDEIA, até o final da aplicabilidade das propostas dos kits 
e portfólios, sempre me deparei com relatos de angústias vividas por meus colegas professores de 
outras escolas. Em nossa instituição escolar, desde o convite para participar do curso até o momento dos 
testes, minha colega e eu tínhamos convicção da seriedade do projeto e de que o não cumprimento do 
combinado no princípio, sem contar com a colaboração dos envolvidos nesse trabalho tão grandioso, 
significaria alienar a todos.

Todas as crianças foram comunicadas pela professora sobre o 
objetivo do projeto e do compromisso que todos deveriam ter. As 
primeiras atividades a serem realizadas foram: o convite de L.I.NEU 
e a produção de um convite para perceber se as crianças haviam 
compreendido o gênero textual. A atividade seguinte foi a das 
formas das letras, quando foi disponibilizado o quadro da roda de 
conversa para que todos se autoavaliassem. 

A atividade seguinte foi a do portfólio do L.I.NEU, a partir da 
leitura da história e utilização dos materiais metafóricos. Em 
nossa comunidade, os pais, os responsáveis e a comunidade 
escolar foram convidados a conhecer o projeto quando este já 
estava em andamento, passando pelo seu início enquanto curso, 
pelas viagens a Natal da professora para participar de um evento 
internacional sobre leitura e pelas propostas com o objetivo de 
as crianças avançarem no processo de ensino-aprendizagem da 
leitura e da escrita. Nessa ocasião, os pais demonstraram satisfação 

e saíram da reunião comentando sobre como esse trabalho seria bom para seus filhos. Os funcionários da escola 
também gostaram, e muitos desejaram participar das atividades pelo menos como ouvintes.

No momento da realização do teste, as crianças demonstravam muita curiosidade, pois nunca haviam 
realizado um teste desse tipo. Acredito também que o interesse dos alunos tenha sido devido à motivação 
para que não faltassem às aulas. Seus pais e responsáveis também os incentivaram, fato comovente e 
inédito na comunidade.

APLICAÇÃO DOS KITS L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
No período de aplicação dos materiais dos kits, observei que a professora, todos os dias, levava propostas 
interessantes para a utilização de cada material. Vale também ressaltar a preparação que a professora fazia 
para iniciar cada tarefa.

Cabe, ainda, salientar a grande humildade da professora em recorrer a mim ou a outras profissionais e 
sempre pedir ajuda quando necessário. Recordo, especialmente, quando ela me pediu que a ajudasse na 
contação da história de L.I.NEU. 

A cada atividade, a professora dinamizava mais e fazia com que os alunos ficassem curiosos e desejosos de 

Figura 1 – Contação da história do L.I.NEU.  
com objetos metafóricos.

Figura 2 – Crianças trabalhando com o Portfólio.
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descobrir qual seria a atividade seguinte (essas atitudes deixaram-me impressionada!). A criatividade da 
professora em contar ou ler histórias contribuiu para a diminuição dos conflitos existentes entre as crianças 
e da pouca ou tímida participação de alguns alunos.

A professora sempre demonstrou preocupação em perceber se seu objetivo havia sido atingido, também 
identificando as dificuldades de cada um para poder replanejar suas estratégias interventivas. O foco da 
professora era promover a compreensão da leitura e da escrita de seus alunos, bem como aferir os níveis 
de conhecimento matemático para estabelecer propostas de numeramento que dialogassem com o L+N 
e as demais experiências curriculares.

A alegria das crianças ao verem a professora fazer as leituras e 
ao utilizarem os materiais encantava não só a elas, mas a quem 
chegasse no momento. Os próprios funcionários da escola ficavam 
deslumbrados com as atividades e até perguntavam: “hoje, qual vai 
ser a história?”. Essa energia contagiava a todos e foi fundamental para 
que em pouco tempo as crianças demonstrassem o mesmo prazer 
pela leitura e escrita. 

As produções das crianças logo começaram a surgir e com graus de 
organização incríveis. Isso demonstra o que foi enfatizado nas aulas 
do curso de pós-graduação em alfabetização e neurociências em relação ao fato de que o universo que 
criamos em sala de aula é decisivo para que a criança queira aprender ou não. 

Desse modo, cada material relacionado aos kits foi fundamental para o acompanhamento e desenvolvimento 
no processo de alfabetização dos alunos da Escola Cecília Pereira dos Santos. Durante o tempo de realização 
das atividades promovidas pelo L+N, não houve nem um dia em que não estivéssemos na linha de proposta 
que o curso indicava. Em todas as orientações recebidas pelos docentes ligados ao L+N, ficava atenta e 
preocupada em fazer anotações daquilo que era falado, pois acreditava serem informações interessantes 
e desejava inovar em sala de aula ou contribuir com quem trabalho.

Ver todos os dias a professora Maria da Conceição iniciar suas aulas de maneira diferenciada e chamar 
a atenção de seus alunos, conduzindo ao desejo de aprender e contribuindo para o melhoramento do 
comportamento daqueles que sempre se envolviam em conflitos, motivava-me e provia-me do desejo 
de também criar possibilidades inovadoras para aquelas crianças. Estar envolvida diretamente com a 
professora nessa especialização e no momento da aplicação das atividades em sala de aula é ser feliz duas 
vezes. Como muitos falam que um raio não cai duas vezes em um mesmo lugar, realmente não acredito 
que iremos ser presenteadas duas vezes. Tudo, nesse trabalho, teve riqueza, e nosso desejo é que por 
muito tempo possamos utilizar esses materiais que incentivam a aprendizagem de crianças dos meios 
populares que convivem com inúmeras privações. Por esse motivo, a tristeza no rosto de cada um dos 
alunos da escola converteu-se em alegria quando o trabalho com os materiais ficou mais intenso, e foi 
possível ver a satisfação e a alegria estampadas em seu rosto.

Figura 3 –   Contação da história  
com objetos metafóricos.
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AJUSTES
No decorrer da aplicação do projeto, foram identificadas dificuldades de aprendizado nos alunos. Para 
solucionar esse problema, utilizaram-se jogos lúdicos, na tentativa de apresentar o conhecimento de 
leitura e escrita ao aluno por outras vias. Alguns alunos demonstraram atitudes menos afetuosas, e, uma 
vez que a afetividade é um dos fatores que contribuem com a aprendizagem, buscou-se estreitar a relação 
de confiança transmitida no momento da contação e manuseio dos materiais metafóricos, o que se refletiu 
positivamente em avanços na aprendizagem dos alunos. Por meio das constantes atividades com os 
materiais metafóricos, os alunos passaram a ser mais criativos e empenhados em suas tarefas, quebrando 
a barreira de falta de criatividade até então encontrada. Além dos aspectos mencionados, percebia-se que 
dificilmente os alunos se encontravam em situações de vivência grupal e companheirismo em sala de aula. 
Como o material apresenta uma série de atividades que demandam a contribuição de várias pessoas, os 
alunos disponibilizavam-se, deixando de lado seus conflitos e abrindo espaço para a afetividade.

INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS  
DO PROFESSOR
No período de trabalhos integrando as propostas dos kits 
e portfólios do L+N, estive em contato com a professora, 
contribuindo para colocar em prática as sugestões de 
atividades grafofonológicas, morfossintáticas, semânticas e 
pragmáticas integradas. O propósito era colaborar com seu 
trabalho, intermediar a adequação de cada proposta à turma 
e garantir o sucesso da aprendizagem. A expressão, a atitude 
e as ações da professora Maria da Conceição em sala de aula, 
na tentativa de mudar a situação do conhecimento linguístico 
das crianças, refletem a seriedade da proposta do L+N.

A professora não apenas cumpria com o objetivo de estabelecer conexões entre as crianças e os materiais 
didáticos, como também se preocupava em convidar-me a realizar estudos com ela. Às vezes, confidenciava-
me sua alegria em participar da especialização e a satisfação em ajudar crianças tão carentes com outro 
material que não financeiro, mas ligado ao saber e ao conhecimento, condições que nós duas julgamos 
indispensáveis à superação dos limites econômicos que condicionam muitas vidas na comunidade.

O comportamento adotado pela professora ao assumir um novo posicionamento em sala de aula contagiou-
me. Todos os dias, eu conferia uma função a um ou vários alunos para que contassem uma história da vida real 
ou ajudassem na disposição dos materiais no momento da contação de histórias – essa situação determinou 
o interesse dos alunos e desenvolveu em cada criança um interesse próprio, resultado das intervenções 
muito bem pensadas da professora da turma.

Observei por diversas vezes como os jogos de aprendizagem eram disponibilizados pela professora 
e como a sua mudança de postura se adequou às propostas do projeto. No caso dos materiais 
metafóricos, especialmente como forma de inovar, motivar e recuperar a atenção do aluno, a professora 
e eu conseguimos aquilo que parecia impossível: a dedicação dos alunos que antes não demonstravam 
interesse em participar das aulas. 

Figura 4 – Crianças mostrando o Portfólio da Fada  
que tinha Ideias.
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A professora ainda conduzia a dinamização do projeto nos finais de semana, procurando saber como os 
alunos estavam concluindo suas tarefas de casa, a exemplo das produções de texto, sempre relacionadas 
aos trabalhos em sala de aula e aos materiais do projeto. 

Percebíamos que certos alunos, às vezes, chegavam estressados por motivos que desconhecíamos. 
Depois das mudanças nas aulas, essa situação foi modificada, e percebemos o prazer na chegada de cada 
aluno. Atividades do tipo “o dono da leitura”, que sugeria aos alunos escolherem entre si aquele que faria 
ou ajudaria em todos os trabalhos daquele período de aula, ajudavam a movimentar a rotina diária e a 
fortalecer vínculos entre eles.

Aulas diferenciadas, com objetivos fundamentais e necessários ao avanço do processo de ensino-
aprendizagem e com o auxílio de recursos lúdicos – materiais metafóricos, leituras convidativas, capas de 
contações, material das formas das letras, etc. – possibilitam o avanço não apenas do aluno, mas também 
do professor, que se permite evoluir, e daqueles que fazem parte da instituição escolar e são direta ou 
indiretamente afetados pelo L+N.

DESCRIÇÃO DO TRABALHO: DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
A seguir, constam relatos de algumas crianças, professores da escola que auxiliaram no projeto e familiares 
quando perguntados sobre o que pensavam sobre o projeto Leitura + Neurociências.

“Sinceramente, eu pensei que esse trabalho seria como outros que a gente vê, que não terminam em nada, mas, 
parabéns a todos! Não acredito que apareça outro trabalho desses, não. Vocês foram privilegiados!”.

Professora A

“Desse projeto, só fico chateado com uma coisa. É que eu não me interessei em participar e agora estou muito 
triste. Observo a dedicação de vocês e a riqueza de materiais que cada um recebeu. Por outro lado, fico muito feliz 
por saber o quanto as crianças de nossa escola irão ganhar”.

Professora B

“Esse menino, quando chega em casa, não cala a boca, falando desses materiais metafóricos. Eu nunca vi tanta 
disposição, ele não era desse jeito. Agora, minha filha, é o dia todinho falando no “lobo bobo, bolo de lobo, uma 
menina bonita do laço de fita”. Queria que tu visses”.

Pai A

“Eu agradeço a vocês, que fizeram esse trabalho, e agradeço também a esse projeto que vocês estão fazendo com 
muito gosto. Meu sobrinho está melhorando muito, a cada dia, graças a Deus!”

Tia A

“Achei um projeto importante, com bons materiais, uma coisa que vai evoluir com a aprendizagem deles. Eles 
fizeram os portfólios, que ajudaram muito na leitura deles”.

Mãe A



74

“Achei muito interessante as formas das letras”.
Aluno A

“Aprendi a ler e gostei muito de conhecer L. I. NEU”.
Aluno B

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Um projeto dessa dimensão, no caso do Leitura + Neurociências, não pode limitar-se apenas ao município 
de Ipanguaçu. Sugiro que essa proposta séria e dinâmica promova saberes a outros professores que, como 
eu, possam refletir sobre suas ações e posicionamentos em sala e fora dela.

O projeto contribuiu para a diminuição de várias dificuldades dos alunos da Escola Municipal Cecília Pereira 
dos Santos, pois percebemos que a maioria dos alunos demonstrava grandes problemas no que se refere 
à organização do pensamento, expressão oral e escrita. Entretanto, após os trabalhos direcionados pela 
coordenadora do projeto com as contações de história e os materiais metafóricos, os alunos começaram a 
estabelecer uma nova relação com a leitura, escrita e oralidade.

Um dos grandes avanços destacados por mim e pela professora está relacionado ao resultado de outros 
testes já efetivados pelas crianças, como é o caso da Provinha Brasil, já respondida por elas. Observei que 
alguns alunos que antes demonstraram dificuldades e não responderam questões simples. Na oportunidade 
dos testes conseguiram avançar sem maiores dificuldades.

Uma prática dessa natureza deve ser sempre refletida e redimensionada de acordo com as dificuldades 
dos alunos e suas peculiaridades, instaurando, assim, uma cumplicidade com nossos alunos, a ponto de 
estabelecer a dinamização do processo de ensino aprendizagem.

É no sentido dessas reflexões que se pretende cada vez mais considerar o despertar para as necessidades 
de cada criança, direcionando e possibilitando o desenvolvimento autônomo de cada aluno, legitimando 
o saber trazido por cada um e o saber proposto na escola. Admitir a importância desse projeto para o 
município é compreender a necessidade de alfabetizar para uma vida de plenitude em sociedade. O curso 
Leitura + Neurociências, por meio de seus professores, enfatizou por diversas vezes a necessidade de 
formarmos cidadãos letrados.

Essa conquista não é só da Escola Municipal Cecília Pereira dos Santos, mas de todos, pelo fato de esse 
projeto garantir ao sistema educacional o acesso consciente à alfabetização por meio de práticas mais 
eficientes que irão favorecer a aprendizagem. Compreendi, nesse período, a importância da apreensão 
teórica no desenvolvimento das atividades em sala de aula para que os professores possam elaborar 
estratégias de leitura consideráveis para as respectivas faixa etária, introduzidas, revistas e modificadas de 
acordo com a necessidade.
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Apesar de uma de nós não estar em sala de aula orientando e conduzindo o processo de ensino e 
aprendizagem tão de perto, pudemos compreender como acontece o processo de reconhecimento das 
letras no cérebro, o que consideramos como grande vantagem em relação àqueles colegas professores 
que ainda não o compreendem. É por valorizar esse fenômeno que queremos continuar a aprender cada 
vez mais sobre o cérebro humano e sua capacidade de aprender.

Concluo, então, afirmando mais uma vez que o projeto Leitura + Neurociências trouxe importantes 
contribuições ao explicitar as atividades cerebrais envolvidas na aprendizagem da linguagem escrita, 
facilitando o entendimento daquilo que fazemos no momento da leitura e dando ênfase ao desenvolvimento 
de habilidades metalinguísticas, particularmente da consciência fonológica e da consciência fonêmica.

Enfim, todos os trabalhos desenvolvidos nesse período de testes e realização de atividades desencadearam 
ideias e mais ideias para intervenções que incitam à construção de relações mais precisas, complexas e 
sistemáticas, ajudando os educandos a elaborarem melhor as suas representações mentais.





LEITURA EM SALA DE AULA E NOVAS  
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO DA SILVA COSTA
PROFESSORA DO 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Após o 2º Seminário Ler Faz Crescer de Ipanguaçu (que se propôs a falar sobre as relações entre 
literatura e produção da memória), evento voltado às professoras da rede municipal para discutir a 
formação de leitores e o ensino de literatura na escola, a Secretaria de Educação mostrou-se cada vez 
mais envolvida com o debate sobre leitura e escrita na educação básica e foi construindo parcerias que 
viabilizassem tal discussão. Dentre elas, destaca-se o projeto Leitura + Neurociências, que chegou à 
cidade e a nós, educadoras, a partir de uma parceria entre SME e UFRN.

A princípio, o que me chamou atenção foi o nome do projeto, pois o trabalho com leitura é sempre 
bem-vindo; afinal, está diretamente relacionado com nossa prática, em atividades que exercemos 
diariamente. A cada formação, temos acesso a outros conhecimentos, que vão ampliando nossa 
reflexão e nossas ações em sala de aula.

A sociedade contemporânea exige profissionais com conhecimentos mais aprofundados, com 
capacidade de elaborar e usar novas estratégias para o ensino da leitura e da escrita. Com o avanço das 
neurociências, passamos a conceber a leitura como atividade decorrente da existência de uma rede 
complexa de aspectos cognitivos e sociais.

Participar do curso de pós-graduação foi um encanto só, pois nos levou a novas descobertas do/sobre 
o mundo da alfabetização que até então nos eram desconhecidas, como as mudanças no cérebro 
produzidas pela aprendizagem da leitura. É fascinante ter essa oportunidade de conhecer um pouco 
das habilidades e dificuldades dos nossos alunos e poder auxiliá-los com mais precisão, facilitando seus 
processos de formação leitora e melhorando nosso trabalho, que é porta de entrada para a edificação 
de uma educação de qualidade a todos que se encontrem conosco nas salas de aula deste país. 

Os materiais eram todos excelentes, construídos a partir de uma visão compreensiva e ampla da 
pedagogia e do ensino, especialmente em relação às histórias infantis. Todo o curso foi desafiador, 
ministrado de forma criativa, com aulas dinâmicas, divertidas e ricas em conteúdo visual e concreto, o 
que teve relevância para minha aprendizagem.

tudo foi bem pensado no momento das atividades que 
envolviam a manipulação dos elementos linguísticos 
presentes no texto e dos elementos extratextuais. Esse 
aspecto foi primordial para o sucesso das aprendizagens em 
todas as etapas do L+N
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O deslumbramento com o kit, principalmente com a parte dos jogos, foi resultado do quão felizes ficamos 
com o material recebido. Foi um momento de muitas construções e desconstruções de saberes. Ficamos 
com o sentimento de mais responsabilidade no tocante à alfabetização dos nossos alunos. Descobri que já 
faço algumas atividades que foram sugeridas durante o projeto L+N, as quais contribuem para desenvolver 
e melhorar a alfabetização das crianças, que se complexifica a cada ano.

Importante lembrar que a leitura é um objeto de invenção cultural, ou seja, não é uma habilidade adquirida 
pelos mecanismos darwinianos de seleção natural. Entretanto, a competência leitora depende de adaptações 
em circuitos cerebrais que são resultado do processo de seleção natural em seres humanos (DEHAENE, 2012). 

Podemos perceber que novos professores se refletem em novos alunos, que passam a interagir ativamente, 
viabilizando possibilidades e meios de o saber ser construído de forma conjunta entre todos os indivíduos 
da escola e fora dela. Diante de tudo que foi estudado e vivenciado, posso dizer que o curso foi de 
grande relevância para o aperfeiçoamento da nossa prática e contribuiu para o nosso desenvolvimento 
profissional, levando-nos à troca de experiências e dando-nos subsídios para exercermos melhor nosso 
ofício como professoras alfabetizadoras.

Espera-se que o educador seja um formador de opinião competente e comprometido socialmente, 
e isso exige uma prática docente que possibilite aos alunos a construção de formas críticas de pensar. 
Nesse sentido, concordo com Gombert (1997), citado por Naschold et al. (2015d), quando defende que, 
para aprender a ler e escrever, é preciso que a criança vá além do conhecimento implícito de sua língua, 
desenvolvendo a capacidade de refletir sobre a fala e, com isso, adquirir conhecimentos mais amplos 
acerca da sua atividade linguística. A valorização da criatividade, da reflexão e da participação dos alunos 
e a interação nas atividades foram excelentes nesse sentido. 

O projeto L+N é composto por duas etapas. A primeira delas corresponde à preparação pedagógica, visando 
a instrumentalizar o pós-graduando para participar de reflexões teórico-metodológicas sobre seu trabalho 
docente. A segunda etapa deu-se em sala de aula, com a apresentação dos kits para a comunidade escolar, 
abordando temas referentes ao projeto e à sua relação com o ensino de leitura e escrita para crianças.  
Com isso, desenvolvemos um excelente trabalho, que está aqui sendo relatado. 

Figura 1 –  Crianças em momento de preparação da exposição de seus trabalhos à comunidade.



79

Há alguns anos, tenho trabalhado com diversos projetos em classes compostas por alunos em diferentes 
momentos de seu processo de alfabetização. Pude aprender, no período de 2015 a 2016, dentro do curso de 
pós-graduação do L+N, que a leitura, para as neurociências, permite não apenas a aquisição de conhecimento 
sobre o mundo mediante a extração de significado da palavra escrita, mas também o desenvolvimento 
cognitivo pleno do indivíduo. Pôr em prática o que estudávamos nos fez aprimorar nossos conhecimentos e 
refleti-los em nossa rotina de sala de aula de maneira significativa, concreta e planejada.

Os trabalhos foram desenvolvidos por etapas. Primeiramente, aplicamos os testes, que, à primeira vista, 
eram simples, porém riquíssimos e complexos (no sentido do relacionamento encadeado dos testes entre 
sí), para verificar as necessidades dos alunos e procurar estratégias que viessem a melhorar a aprendizagem. 
O ensino da leitura e da escrita na alfabetização envolve a manipulação dos elementos linguísticos 
presentes no texto e dos elementos extratextuais (NASCHOLD et al., 2015d). Os avanços e descobertas na 
área da neurociência ligados ao processo de aprendizagem são, sem dúvida, uma revolução para o meio 
educacional. Após os testes, discutimos junto à direção da escola maneiras que ajudassem os alunos que 
não liam e não escreviam a apropriar-se dessas competências. A formação de grupos foi fundamental para 
termos sucesso nessa etapa.

No segundo momento, foi realizada a aplicação dos kits de alfabetização, compostos por diversos 
materiais pedagógicos excelentes, com os quais trabalhamos a interdisciplinaridade com a turma.  
Para o desenvolvimento do trabalho com o kit, foi criada uma sequência de materiais composta por 
quatro tipos de kits: o primeiro kit, “Eu e a Escola”, enfatizava a identidade (aspecto relevante nessa faixa 
etária) e a cooperação dos alunos para o desenvolvimento de jogos de linguagem na alfabetização.  
O segundo kit, “Eu, as letras e palavras na Escola do L.I.NEU”, era formado por nove tipos de materiais, que 
estão relacionados aos aspectos iniciais da leitura. Parte das formas do alfabeto, na quebra da invariância 
e no avanço da hipótese logográfica, para os aspectos grafofonológicos na decodificação dos elementos 
que formam palavras geradoras presentes em uma história ficcional escrita com a finalidade de orientar 
o processo de ensino do professor junto aos alfabetizandos. O terceiro kit foi “Eu, o jogo e a brincadeira 
no mundo das letras e palavras”, formado por 10 tipos de materiais, articulados com os demais kits e as 
dinâmicas do professor. O quarto kit, sob o título “Eu, a leitura e a escrita na literatura infantil”, era composto 
por 13 materiais, dentre os quais, quatro portfólios didáticos de histórias (ficcionais) de reconhecida 
qualidade linguística e literária. Cada portfólio vinha acompanhado de um caderno de recorte no qual 
estavam as atividades para produção de recortes a serem montados com colagem e pinturas no portfólio. 
Eles também integram os materiais para contação das histórias, que são os objetos metafóricos. 

Alfabetizar com esse princípio de saberes torna-nos educadores capazes de oferecer na escola pública 
uma educação melhor para nossas crianças. Todas as atividades desenvolvidas, sem dúvida, enriqueceram 
nosso trabalho. Ensinar é algo nobre, pois, como disse Albert Einstein, “a mente que se abre a uma nova 
ideia jamais volta ao seu tamanho original”.

Com o desenvolvimento desse trabalho, pude constatar o quanto meus alunos aprenderam não só em 
relação aos conteúdos escolares, mas também no que se refere ao convívio social, melhorando muito suas 
atitudes, pois aprenderam a trabalhar em grupos, a dividir objetos e a ser mais solidários. Ainda quero 
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compartilhar uma das muitas lições que aprendi nesse curso: não é fácil fazer um aluno que é diferente 
porque “sabe menos” tornar-se alguém imprescindível para o grupo que “sabe mais”, mas não é impossível. 

A alfabetização dentro do trabalho desenvolvido no projeto converge para a visão de que a compreensão 
da leitura tem sua base nas capacidades relacionadas com a linguagem falada e na experiência direta com o 
mundo, proporcionada por interações físicas do corpo. Por essa razão, tudo foi bem pensado no momento 
das atividades que envolviam a manipulação dos elementos linguísticos presentes no texto e dos elementos 
extratextuais. Esse aspecto foi primordial para o sucesso das aprendizagens em todas as etapas do projeto.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA
No mês de maio 2016, iniciamos os testes com a turma do 5º ano no turno vespertino, com 25 alunos. 
Para serem aplicados, convidamos a diretora, um técnico da escola e um ex-aluno, que contribuíram 
para que nosso trabalho fosse desenvolvido com êxito. Os testes avaliaram aspectos grafofonológicos, 
morfossintáticos, semânticos e pragmáticos da leitura e da escrita, bem como a compreensão do sentido de 
histórias infantis lidas e contadas. Nas instruções, estavam bem claros os métodos que teríamos que seguir, 
e nós ficávamos em outra sala para ter um controle melhor. Na aplicação dos testes descobrimos que 50% 
da turma apresentaram dificuldades em reproduzir os trava-línguas e que três alunos tinham dificuldade 
em substituir palavras, além de haver seis alunos que não liam. Os demais estavam bem avançados. Nesse 
cenário, pude oportunizar aos alunos uma intervenção mais direcionada às suas dificuldades de leitura.

APLICAÇÃO DOS TESTES
Após os testes, verificamos que nossos alunos aprenderam muito com a proposta, que teve algumas 
adaptações quanto às atividades e necessidades das criança, mas todos os materiais foram utilizados. Afinal, 
era tudo muito diferente do que sabíamos até bem pouco tempo atrás. Quando aprendemos, cada um de 
nós se apropria do que é objeto do nosso conhecimento de acordo com nossas possibilidades pessoais de 
compreensão e cada um constrói com os recursos de que dispõe no momento. Isso nos faz aprender com a 
diversidade de experiências, de pontos de vista, de formas de interpretar as mesmas informações, o que só 
acontece quando interagimos com outras pessoas, especialmente quando pensam diferentemente da gente.

Por serem turmas heterogêneas, alguns alunos sentiram dificuldades na escrita e na leitura de palavras 
mais complexas em alguns dos textos, mas todos, sem exceção, se envolveram. Uma situação engraçada 
ocorreu no teste de substituição de palavras, em que eles tinham que colocar um sinônimo, e todos os 
25 alunos falaram a mesma coisa por se tratar de uma palavra de seu meio social. Exemplo: A bola rola no 
gramado. Eles diziam que a bola rolava na quadra. Achei muito interessante, por isso quis relatar. 

Uma vantagem importante do IDEIA é analisar e perceber que muitos alunos sabiam muito mais a respeito 
da escrita do que eles próprios imaginavam. É gratificante ver as mudanças que vêm ocorrendo por conta 
desse trabalho: os alunos vão tomando consciência do quanto sabem e passam a participar das aulas e a 
envolver-se mais com as atividades em sala. Antes de iniciar, explicamos todo o processo do qual eles iriam 
participar e os objetivos do projeto L+N, pois muitos não tinham um comportamento muito bom. Depois de 
todo esse trabalho exposto, notamos que eles estavam ansiosos para começar. A relação com as primeiras 
atividades com os kits se deu com entusiasmo, assim como ocorreu com todas as demais etapas do projeto.
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A iniciativa de fazermos uma apresentação dos kits como forma de demonstrar nossa intenção e de pedir 
a todos que assumissem o desafio na perspectiva da participação e colaboração, principalmente o apoio 
das famílias, foi muito importante! Ajustamos os compromissos e começamos os trabalhos.

Primeiramente, apresentamos o livro de L.I.NEU e contamos a história usando os materiais metafóricos, 
com a sala bem escura, por sugestão dos próprios alunos, tendo colaboração de todos.

No segundo momento, construímos o convite, atividade na qual eles ficaram à vontade para fazer da 
maneira que bem quisessem, e em seguida trabalhamos com a produção de um convite, mostrando a 
estrutura e a composição textual do gênero. Objetivávamos que os alunos entendessem e reconhecessem 
seu uso e funções sociais. Depois de feitas as correções coletivas na lousa, eles construíram um mural 
com diversos modelos de convites que trouxeram de casa. Assim, ficava bem nítido para eles esse gênero 
textual. Seguindo a ordem dos kits, chegamos à ficha do estudante, quando a cooperação da família foi 
fundamental para seu preenchimento.

ATIVIDADES COM O PORTFÓLIO DE L.I.NEU
As atividades com o crachá auxiliaram muito a aprendizagem das crianças. Preparamos uma gincana que 
trabalhou a interdisciplinaridade com os conteúdos estudados em diversas disciplinas. Usando esse material, 
fiz um círculo e perguntei qual a quantidades de letras, depois expliquei que teriam que escrever palavras nas 
quantidades de cada nome, exemplo: o nome Eduarda tem sete letras; assim, eles tinham que escrever sete 
palavras com cada letra do nome. 

Em outro momento, trabalhando o campo da Arte, fizemos mímicas; cada aluno fazia o sorteio de um 
crachá e, por meio de gestos e características, descrevia o amigo sorteado; em seguida, desenhava o 
seu melhor amigo de sala. Do mesmo jeito foi com matemática, fazendo operações. Já em outra aula, 
trabalhamos a questão da ordem alfabética, etc. Com o quadro de roda conversa, os alunos fizeram 
diariamente uma autoavaliação, refletindo e incentivando uns aos outros, sendo democráticos e tendo 
mais responsabilidade pela própria aprendizagem (como permanecer em seu lugar até que chegue a sua 
vez de pintar no próprio quadro da roda de conversa). 

Com isso, eram levados a pensar sobre comportamento e habilidades que desenvolveram na aula, 
formando-se como seres críticos e pensantes no meio social. Já no trabalho de capa do livro, exploramos 
nomes próprios dos personagens e a maneira como eram escritos, também trabalhando na construção 
de alguns personagens de sucata e garrafa pet, como L.I.NEU e a professora. Ao final, montamos uma 
exposição na escola com a participação dos pais e com produções textuais falando do projeto. 

Dando sequência às atividades, trabalhamos o livro Abecedário Hilário, de Nani, com a participação do clube 
de leitura, que já estava formado, e logo tratamos de ensaiar os poemas para apresentação no turno matutino.
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APRESENTAÇÃO NA TURMA DA CRECHE
As crianças ficaram encantadas por ver as citações e todas as letras bem coloridas. Foi um momento único 
que ficou marcado na memória de todas as crianças; além disso, o que dizer dos portfólios, que os alunos 
amaram e que os levou a ser mais sensíveis e mais criativos? A leitura é adaptada em circuitos cerebrais que 
resultam num processo que modifica o cérebro humano, e percebemos isso em nossos alunos; ficamos 
contentes de ver como, durante essas atividades, a alegria e a vibração assumiram os espaços da escola e 
proporcionaram experiências incríveis no L+N.

Figura 2 – Esta figura mostra o envolvimento dos alunos no 
projeto com a formação do Clube de Leitura. 

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
No trabalho com os jogos das formas das letras, propomos atividades diferenciadas, como a formação de 
um baralho de letras que tinha que ser jogado em duplas. Todos gostaram, pois foi desafiador. No portfólio 
A fada que tinha ideias, apresentamos a história para toda a escola utilizando fantoches e percebemos que, 
para a criança aprender a ler e escrever, é preciso que ela tenha conhecimento implícito e explícito de sua 
língua, isto é, que desenvolva a capacidade de refletir sobre o que está sendo dito.

NECESSIDADES DE AJUSTES ENCONTRADAS  
E ALTERNATIVAS CRIADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES
Nas aplicações dos testes, precisaria haver mais pessoas, e tivemos que recorrer a um dos funcionários não-
docentes da escola para concluir a aplicação a tempo. Nossa escola é pequena e só conta com uma pessoa 
na administração, a diretora, que tem muitas atividades na escola. A quantidade de lápis de cor e cola era 
pouca para o número de alunos, e eles ficavam inquietos diante disso. O quadro de roda de conversa ficava 
sempre apagando, e a todo momento era preciso escrever os nomes das crianças de novo; construí fichas 
móveis, usando as três cores com a lista presa na parede feita de caixa de papelão. 

INTEGRAÇÃO DO L + N À SALA DE AULA
Integrar a teoria à prática na sala de aula tal como nos foi proposto pelo L + N é sempre um desafio.  
O projeto trouxe contribuições relevantes para a constituição de um método de ensino no contexto de sala 
de aula, que é um espaço de construção de múltiplos saberes. Ser mediadora dessas transformações deixou-
me muito feliz, pois passei a ampliar meus conhecimentos e a desenvolver estratégias que favorecessem 
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meu fazer pedagógico. As novas dinâmicas da aprendizagem despertaram reflexões acerca do processo 
de ensino-aprendizagem e a proposição de um novo esquema em função da experiência vivenciada.  
Dos vários resultados dessa experiência, posso destacar a maior interação entre os alunos e mais 
segurança frente às atividades.

Associar a literatura infantil aos conteúdos escolares 
possibilitou-me explorar, no cotidiano da sala de aula, 
atividades com mais intenção, como o seu contexto 
cultural. Abrimos o olhar para outras realidades quando 
usamos os materiais metafóricos e despertamos no aluno 
a sensibilidade para o valor literário, principalmente 
quando envolve a manipulação dos elementos linguísticos 
presentes no texto e dos elementos extratextuais.

O contato com variados materiais de leitura exige distintas 
aprendizagens. Durante o projeto, descobrimos que o 

nosso cérebro é altamente estruturado desde o nascimento para adquirir rapidamente representações 
sofisticadas, herdadas com a evolução, e desenvolvemos os conceitos de objetos, espaço, tempo, número, 
estruturas linguísticas, relações sociais. 

Nisso, propusemos um texto fatiado da história João e Maria bem diferente, no qual a madrasta era a mãe 
que escrevia bilhetes para os próprios filhos, e as crianças teriam que montar os bilhetes que estavam em 
alguns envelopes na ordem em que aparecem no texto. Com essas atividades, os alunos teriam que ser 
bem rápidos e memorizar o bilhete citado. Oportunizar aos alunos o acervo de inúmeras obras literárias de 
variados autores amplia o seu conhecimento cultural e a experiência leitora e literária.

Desenvolvemos as atividades com os quatro portfólios, que são o das Formas das letras e palavras, L.I.NEU 
e o enigma das letras, Chapeuzinho Amarelo e o da Fada que Tinha Ideias, sempre seguindo as orientações 
e interligando com outras disciplinas, como já costumávamos fazer. Os livros eram muito bons, como o da 
Menina de Laço de Fita. No total, recebemos 10 livros. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
Para auxiliar nosso trabalho ainda mais, usamos outros livros, como: Abecedário Hilário, Meus primeiros 
versos, etc. Ressalta-se que o trabalho com as letras/formas das letras não se realiza descolado do contexto 
maior que lhes dá sentido: está inserido no universo das palavras geradoras, conforme concebido por 
Paulo Freire. As atividades com o quadro magnético trabalharam a compreensão no formato das letras, 
como também os aspectos grafofonológicos nos demais jogos.

É por meio dos jogos que a criança se relaciona com o mundo, com as pessoas que estão ao seu redor 
e com ela mesma. Por meio das brincadeiras, ela expõe o que sabe e aprende coisas novas, de acordo 
com o ambiente em que está inserida. Algumas dessas aprendizagens compreendem o movimento e as 
mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade física das crianças; a relação com os 
objetos e suas propriedades físicas, assim como a combinação e associação entre eles; as linguagens oral 

Figura 3 –  Crianças contando história aos colegas  
com objetos metafóricos.



84

e gestual, que oferecem vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; os conteúdos sociais, 
como papéis, situações, valores e atitudes que se referem à forma como o universo social se constrói; e, 
finalmente, os limites definidos pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental para brincar.  
A turma estava muito hiperativa, porém, com os jogos, percebemos uma tranquilidade no comportamento 
da sala e nas tarefas. Melhoras muito evidentes e significativas!

Por meio das brincadeiras com jogos, observamos que é possível constituir uma visão dos processos de 
desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas capacidades de 
uso de linguagens, afetos e emoções de que dispõem. A intervenção intencional baseada na observação 
das brincadeiras das crianças ofereceu-lhes materiais adequados, assim como um espaço estruturado para 
brincar, que permitiu o enriquecimento das competências imaginativas, criativas e organizacionais infantis. 

Mesmo sem um espaço adequado, conseguimos desenvolver esse projeto com objetos excelentes.  
Os alunos puderam brincar com os jogos, que possibilitaram avanços em suas aprendizagens, tanto 
pessoais quanto coletivas.

DEPOIMENTOS

“Eu achei o projeto do L.I.NEU muito bom e importante; veio para alertar as crianças e incentivá-las mais para 
aprender muito mais. Tive uma participação muito importante, compartilhar com as crianças na sala de aula, eu 
mais outra mãe. Foi muito maravilhoso! Importante, gostei muito desse projeto Leitura + Neurociências.”

Mãe de uma aluna que participou do projeto

“O projeto teve trava-línguas, várias coisas, avião, as formas das letras (reta e redonda), o jogo do dado, os testes, 
amarelinha e muitas histórias. Gostei muito do projeto Leitura + Neurociência.”

Aluno A

“O projeto foi muito bom, aprendemos cada vez mais, como as formas das letras. Pintamos L.I.NEU, enfeitamos as 
letras... Foram usados os materiais para contar as histórias. Amei L.I.NEU.”

Aluno B

“Eu achei bem legal o projeto de L.I.NEU, porque eu podia desenhar, que eu sou desenhista, e aí gostava de 
desenhar muito... As formas das letras, é muito diferente como ele aprendeu”.

Aluno C

CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES 
E OS ALCANCES DO TRABALHO COM OS KITS L+N
Descobrir como os seres humanos conseguiram transpor a fala para sinais é a base da alfabetização e foi 
fantástico descortinar esse caminho às crianças! O curso teve grande importância no nosso dia a dia de 
sala de aula e também trouxe desafios que contribuíram para abrir possibilidades e encontrarmos meios 
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de melhorar o processo de alfabetização, com elementos linguísticos diferenciados tendo como referência 
o cérebro. As situações trabalhadas no processo de formação enriqueceram a teoria estudada na prática.

A interação dos alunos em todas as atividades foi encantadora em cada etapa desenvolvida, sempre 
alcançando os objetivos que eram propostos. Participar do Projeto L + N nos proporcionou aperfeiçoamento 
– ensinar de uma forma diferente, mas não tão distante do nosso trabalho, uma oportunidade ímpar para 
nosso desenvolvimento e capacitação como docentes.

Esse é sem dúvida um dos passos iniciais para a construção de um novo ensinar e, assim, atender às novas 
perspectivas da prática na educação brasileira. É necessário habilitar para poder formar alunos críticos, 
reflexivos e criativos, capazes de comprometer-se com a construção de uma sociedade com novo olhar para 
os excluídos. Na construção de uma preparação pedagógica eficiente, o Projeto Leitura + Neurociências 
aperfeiçoou-nos de modo inquestionável, tendo grande importância na formação e na qualificação de 
todos os envolvidos, em busca de estratégias para a implementação de uma nova proposta pedagógica.

Essa conquista não é só minha, mas de todo mundo, pelo fato de o projeto garantir ao sistema educacional 
o acesso à alfabetização por meio de uma prática mais eficiente que favorecerá a aprendizagem. As 
contribuições do projeto L+N foram significativas para o nosso município, desencadeando ideias inovadoras 
e auxiliando-nos a compreender o processo da leitura e da escrita em parceria com as neurociências.
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Muitos foram os motivos que me levaram a participar do projeto e curso de pós-graduação do L+N.  
O mais importante foi a vontade de contribuir com a alfabetização dos alunos da escola na qual trabalho, 
situada no bairro onde moro há quase 10 anos e que vem aos poucos sendo invadido pelas drogas e 
pela violência, especialmente relacionada às crianças. Acredito que um dos caminhos mais cheios de 
força para lidar com nossos problemas sociais está na educação, ou melhor, na alfabetização e no prazer 
em descobrir o mundo por meio da leitura.

Quando o curso iniciou, atuava como coordenadora do programa de educação integral Mais Educação 
e vivia de perto a angústia de ver muitas crianças sem sem sequer conhecer a letra inicial de seu próprio 
nome. Sempre fui apaixonada pelo ato de ler. Esse curso me fez voltar ao passado, quando tudo era mais 
difícil, quando a escola e a leitura eram privilégios de poucos. Tive um processo de alfabetização muito 
difícil, pois aprendi a aprender sozinha, vinda de uma família sem nenhum recurso financeiro e com 
pais analfabetos. Porém, aprendi a ler fluentemente logo cedo. Assim como o L.I.NEU do livro do projeto  
L + N, a cada descoberta do mundo das letras, vivia uma nova aventura.

“Maria do caderno usado” – era como me chamavam na escola, pois meus pais eram pobres, tinham 
sete filhos e, com isso, não tinham condições de comprar mais de um caderno por ano. Quando o meu 

a oportunidade de trabalhar no L+N nos ajudou a ver os processos 
de leitura e alfabetização com outros olhares. Compreendemos 
que é possível ensinar e aprender brincando e que nós, enquanto 
professoras, precisamos estar apaixonadas pelo que fazemos, 
encantadas com novas metodologias e possibilidades de ensinar.
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acabava, para eu não faltar à aula e poder descobrir mais letras e palavras, apagava tudo o que tinha escrito 
e voltava a escrever de novo. Foi assim que cheguei até a quarta série na época, como uma leitora voraz, 
lendo e escrevendo tudo que imaginasse. 

Quando a diretora da escola onde trabalho falou sobre o curso, algo em mim ficou em alerta para não 
perder uma oportunidade que seria única, tanto para mim, quanto para os meus alunos e para sua 
aprendizagem, objetivo maior do meu trabalho. Não pensei duas vezes e acompanhei tudo de perto para 
ser incluída, entrando no curso de corpo, alma e coração e prometendo a mim mesma que daria o melhor 
de mim nessa formação, uma formação que naquele momento não era apenas profissional, mas também 
uma contribuição importante para a minha identidade pessoal.

Recém-saída do curso de Pedagogia e com fome de saber, as oportunidades que o curso ofereciam eram 
únicas para uma professora que ama o que faz. Outro motivo de caráter pessoal atendia a uma orientação 
de minha mãe para que eu sempre buscasse o melhor para minha profissão e escalasse todos os degraus 
do conhecimento para contribuir para o desenvolvimento dos meus alunos. Ela dizia: “filha, a pior coisa 
para uma pessoa é ver sem enxergar. É assim que me sinto, vejo o mundo, mas, por não saber ler, não o 
enxergo em muitos dos detalhes”. Essas eram palavras da minha mãe, que fazia esse curso através de mim, 
pois sempre queria saber tudo o que eu tinha aprendido; passávamos horas no telefone, falando dessa 
formação e de tudo que ela estava me proporcionando. Minha mãe apoiava-me de todas as formas, e seu 
sonho era receber esse certificado comigo.

No momento em que iniciei a escrita deste relato, pude perceber o quanto o curso contribuiu para 
minha formação profissional. A oportunidade de trabalhar nesse projeto ajudou-me a ver o processo de 
leitura e alfabetização com outro olhar. Compreendi que é possível ensinar e aprender brincando e que 
nós, enquanto professores, precisamos estar apaixonados pelo que fazemos, encantados com as novas 
metodologias de ensinar que surgem atualmente.

Muitas vezes, estamos fora de sala de aula, mas, independentemente da função em que estejamos, somos 
professores, mediadores de conhecimentos. Somos nós que fazemos a diferença na sala de aula ou na 
escola, e será principalmente a partir da forma que atuamos que os nossos alunos vão aprender ou não.

Nós, professores, somos os médicos das mazelas que afligem o conhecimento em nosso país e precisamos 
estar conscientes do nosso papel. A falta de conhecimento e o analfabetismo são os maiores cárceres que 
aprisionam e deixam na miséria milhares de brasileiros. São muitas as dificuldades que enfrentamos no 
cotidiano de uma sala de aula, mas são projetos como esse da UFRN e da SME Ipanguaçu que ajudam e 
contribuem para que nossa prática seja inovadora e desde cedo prenda a atenção da criança, para que 
ela se torne formadora de opinião. Para que isso aconteça, primeiro ela precisa aprender a ler – não só as 
palavras, mas o mundo de uma forma geral. 

Ainda sobre as motivações para participar do L+N e cursar a pós-graduação em Alfabetização e 
Neurociências, trago os depoimentos das professoras Jozilene Oliveira (2º ano) e Josinete Araújo (4º ano):
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“Acreditar em práticas inovadoras é cultivar a capacidade de levar à sala de aula novas perspectivas que possam 
mudar fundamentalmente o processo de alfabetização das nossas crianças. Por isso, é preciso participar 
constantemente de formações continuadas para obter uma visão das transformações pelas quais passa a educação.

Mesmo com um título de psicopedagoga, não me faltou a vontade de fazer outra especialização para adquirir 
conhecimentos na área de Neurociências e garantir o aprendizado de novos saberes relacionados às práticas 
educativas em sala de aula, como também a troca de experiências com os demais participantes do curso, que só 
tinha a enriquecer minha prática pedagógica no dever de professora alfabetizadora.

Fui agraciada com o convite pela Secretaria de Educação de Ipanguaçu e me senti lisonjeada por participar do projeto 
Leitura + Neurociências, que me impressionou pela proposta inédita de estudar a alfabetização. Este foi um dos 
motivos que me levaram a cursar essa pós-graduação: a curiosidade de estudar o cérebro, envolver-me com uma 
nova experiência e levá-la à minha sala de aula”.

Professora Josinete de Araújo – 4º ano

“Todos sabem que não existe mais a possibilidade de abandonar o caminho do aperfeiçoamento profissional, 
sendo assim, como professora, preciso me formar continuamente, sempre na busca do autodesenvolvimento 
constante, pois o mundo atual assumiu um percurso acelerado de mudanças. Como professora, sempre me 
dispus a enveredar em novos desafios, pois a maior sabedoria que o mestre pode ter é nunca achar que sabe o 
bastante. A educação vem sofrendo com inúmeros problemas, principalmente a educação pública, com alunos 
desinteressados, desestimulados, entre outros problemas. Nesta linha de pensamento, meu anseio em participar 
da pós-graduação, no projeto L + N, foi com o intuito de descobrir novos conhecimentos na área da alfabetização, 
levando em conta a oportunidade única que surgiu em minha vida. Então, aceitei o desafio para que tentasse mudar 
a situação em relação à aprendizagem dos alunos, pois vejo que é um dever do professor sempre aperfeiçoar seus 
conhecimentos na área em que atua”.

Professora Jozilene do Nascimento Oliveira – 2º ano

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS ALFABETIZADORES DO L + N NAS SALAS DE AULA
O trabalho iniciou com a aplicação dos testes do IDEIA. Eu os apliquei com auxílio das professoras Josilene 
do 2° e 4° anos da escola Escola Municipal Professora Francisca da Salete Ribeiro Barreto. Como as turmas 
eram numerosas, a aplicação levou alguns dias.

As crianças do 2° ano ainda apresentavam muitas dificuldades na leitura e na escrita, mas na oralidade 
demonstravam segurança. Isso me reconfortou, já que demonstrou que as crianças haviam percorrido 
uma boa caminhada, pois:

para aprender a falar uma língua, a criança primeiramente aprende a linguagem oral por 
meio da convivência social. Para aprender a falar e compreender a linguagem oral, não há 
necessidade de conhecer conscientemente a estrutura formal (grafofonológica, morfológica, 
semântica e sintática) da língua falada, nem as regras gramaticais dessa estrutura, sendo 
possível aprender apenas na convivência com os falantes do seu meio social (GOMBERT, 
2003 apud NASCHOLD et al., 2015d, p. 309).

Como já mencionei antes, para mim, foi uma experiência nova e um desafio gratificante. As crianças do 
2° ano apresentavam várias dificuldades em relação à leitura, dificuldades essas que, de acordo com a 
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professora, não tinham sido diagnosticadas até o momento, não com a riqueza de detalhes proporcionada 
pela aplicação do IDEIA, o que nos levou a concordar com as reflexões a seguir:

Para dar conta de um fenômeno com a abrangência e a complexidade da alfabetização, é 
necessário abordar a situação desde o início do processo numa visão de interface das áreas 
envolvidas, em que cada elemento conserve suas características essenciais, colocando-as 
em diálogo permanente com as demais, a fim de que cada área possa contribuir com o que 
tiver de mais relevante para a questão (NASCHOLD et al., 2015d, p. 305).

Após o diagnóstico das dificuldades individuais e coletivas da turma, vieram as intervenções.  
O que chamou minha atenção no material de alfabetização do L + N foi que, de forma diferente, ele foi 
planejado com o objetivo de suprir as dificuldades/necessidades diferenciadas dos alunos.

É interessante mencionar que, no início, se via o medo do novo no olhar dos professores envolvidos com o  
L + N, e percebi que algumas das professoras se perguntavam: será que vai dar certo? Outras tinham a certeza 
de que iria ser mais uma tentativa em vão, como outras propostas em nosso município; eu, particularmente, 
tinha minhas dúvidas se iria dar certo ou não.

Porém, felizmente, a cada dia após o trabalho dos professores com os materiais de alfabetização do L + N, 
a partir de observações, percebia pequenos avanços. Alguns professores, antes do projeto, não estavam 
tendo êxito na árdua tarefa de alfabetizar; outros não sabiam como proceder para mudar o quadro de 
notas baixas dos alunos e possíveis reprovações no final do ano letivo. No meio de tudo isso, eu me sentia 
triste por não saber o que fazer, e minhas tentativas não estavam dando certo.

Os professores fizeram todo um planejamento para o início do trabalho. Iniciaram com o livro de L.I.NEU.  
O primeiro momento foi a produção do convite. Os alunos participavam encantados com esse novo 
personagem e sua história. Fui convidada pela professora do 1°ano para ajudá-la na contação da história 
de L.I.NEU com os materiais metafóricos e fiquei surpresa e encantada – surpresa por ver a forma como os 
alunos prestavam atenção a cada detalhe da história e encantada ao vê-los, após a história, descrevendo com 
detalhes o que tinha acontecido.

Na maioria das turmas onde o projeto foi trabalhado, as crianças tinham dificuldades não só na leitura e na 
escrita, como também no comportamento. Alguns eram desobedientes e até violentos com os colegas e 
professor. O projeto também trabalhou, por meio das histórias e portfólios, a questão do respeito, e, com 
o L.I.NEU, as crianças descobriram uma nova forma de aprender. Para elas, tornou-se prazeroso aprender – 
como algumas dizem, aprender brincando.

A escola hoje pode ser dividida em dois momentos: antes do projeto e depois do projeto. Com certeza, 
os resultados são visíveis; é só comparar as notas dos alunos de antes com as de agora ou ver o relatório 
diagnóstico do início do ano e comparar com os relatos de hoje.

Tudo isso só foi possível pelo comprometimento dos professores: meu, como coordenadora; do pessoal da 
Secretaria de Educação do município, que sempre estava à disposição para ajudar; dos pais dos alunos, que 
desde do início estavam conscientes dos objetivos do projeto e se propuseram a ajudar; dos professores 
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da UFRN, que nos proporcionaram essa oportunidade única; e principalmente dos alunos, que, a partir 
da aplicação do IDEIA, das atividades e objetivos propostos, encararam esse desafio com naturalidade e 
comprometimento, pois lhes foram comunicados os objetivos do projeto pelos professores, tendo ficado 
conscientes de que todo o trabalho estava voltado para sua aprendizagem e desenvolvimento.

Ratifico a relevância da aplicação do IDEIA, pois foi a partir dos resultados apresentados na aplicação 
que nós pudemos dar início ao trabalho, seguros de como proceder em cada etapa, respeitando as 
particularidades e ritmos de aprendizagem de cada aluno, independentemente da turma e levando em 
consideração os conhecimentos das crianças.

Antes de serem apresentados o kit IDEIA e os materiais de alfabetização dos kits L+N aos alunos, foi feita 
uma reunião com os pais para explicar-lhes sobre o projeto, apresentar-lhes os kits e colher suas assinaturas 
no TCLE. Nesse momento, pedimos a ajuda da família nessa nova empreitada, que tinha como objetivo 
levar ao avanço dos alunos na alfabetização e no processo de aprendizagem, tendo materiais dinâmicos 
e inovadores como ferramentas.

De acordo com o que observei com o apoio pedagógico antes de iniciar o projeto, uma das maiores 
dificuldades dos alunos era justamente em relação à alfabetização. Nos planejamentos, ouvi por diversas 
vezes os professores reclamarem e pedirem ajuda para resolução desse problema. A preocupação, tanto dos 
professores quanto minha, era como fazer para chamar atenção do aluno para as atividades trabalhadas em 
sala de aula. Fizemos diversas estratégias para mudar o quadro, algumas até deram certo, mas a mudança 
radical aconteceu com a aplicação do IDEIA e apresentação dos kits de alfabetização do L+N.

Com a aplicação do IDEIA, foi possível diagnosticar quais as dificuldades dos alunos, como, por exemplo, 
dificuldades de leitura, escrita, ritmo de aprendizagem, oralidade, organização de ideias, memorizações, 
entre outras. Após esse diagnóstico, ficou mais fácil, tanto para o professor quanto para mim, estabelecer e 
trabalhar com metodologia que incentivasse o aluno a querer participar do seu processo de alfabetização, 
e os kits L+N eram as ferramentas adequadas para trabalhar essas dificuldades.

Logo no início, alguns alunos, os menores do 1°ano, apresentaram algumas dificuldades, porém, na 
segunda atividade, já não apresentavam as mesmas dificuldades; a cada atividade com os kits, as crianças 
se apaixonavam e aprendiam com rapidez. Por diversas vezes, fui testemunha do empenho da professora 
em fazer o projeto dar certo e trabalhar as atividades dos portfólios com alegria e seriedade. Os resultados 
foram visíveis, e as crianças adquiriram diversas competências, mostrando-se apaixonadas pelo L.I.NEU, 
pela Chapeuzinho Amarelo, pela fada que tinha ideias, entre outros personagens de outras histórias 
contadas com os materiais metafóricos ou lidas para as crianças. As brincadeiras, como a Amarelinha da 
Leitura, também contribuíram para a mudança e os avanços dos alunos.

Um dos maiores problemas que nossa escola enfrentava era no quarto ano, em que a maioria dos alunos 
tinha muitas dificuldades. Após o trabalho com os kits, principalmente com os portfólios, essa situação 
mudou. Hoje, o cenário é outro; hoje, temos alunos felizes, participativos e com muita vontade de aprender. 
Os resultados estão sendo maravilhosos, e esse trabalho está apenas começando. Com certeza, nossa escola 
vai dar continuidade a esse projeto.
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Como já foi dito aqui, de acordo com minhas observações e participação no projeto, posso afirmar que 
100% dos alunos se comprometeram e participaram de todas as etapas do trabalho. O trabalho com o 
traçado de letras e com as formas retas e curvas no 2°ano teve resultados extraordinários se comparados 
com os de alunos da outra turma do 2° ano da escola que não participaram do projeto L + N.

As atividades passaram a fazer parte da rotina diária da sala de aula das crianças. A aplicação dos kits 
deu-se por etapas; a cada história contada com materiais metafóricos ou lida, era trabalhada a oralidade. 
A professora fazia a exploração da atividade mediante uma conversa informal com as crianças.  
Essa explanação tinha por objetivo encantar as crianças, chamando sua atenção para o que vinha a seguir.

O dado de couro ecológico era usado para formar palavras e produzir textos. Fiquei impressionada ao 
assistir a algumas aulas e ver o envolvimento, tanto do professor quanto do aluno, nas atividades,  
principalmente nos portfólios.

A maneira como a professora do 4°ano desenvolveu o trabalho foi cativante, preparando as atividades, 
envolvendo os alunos e favorecendo o entendimento da atividade de leitura e a reflexão sobre a escrita. 
Havia toda uma dramatização e mistério sobre o livro que ia ser trabalhado, com a apresentação do livro 
numa conversa sobre o título, o autor, a capa, as figuras e tudo que havia no livro. Logo depois, havia a 
leitura para os alunos, e, em outra atividade, os próprios alunos realizavam a contação da história lida 
utilizando os materiais do kit.

No caso da leitura do livro A fada que tinha ideias, percebi que as crianças, a cada etapa da atividade, se mostravam 
seguras, expressando-se com mais facilidade, o que favoreceu bastante o seu processo de leitura e escrita.

As atividades eram trabalhadas, na maioria das vezes, no primeiro momento da aula. Algumas salas 
trabalhavam em círculos, para ficar melhor para o aluno. Dentro das atividades do projeto, como, por 
exemplo, L.I.NEU, as professoras trabalhavam geografia, história e artes, pois o livro oferece conteúdos 
para serem trabalhados nesses componentes curriculares.

Os exercícios do projeto, principalmente as atividades com os portfólios, envolviam as crianças 
sobremaneira, e elas participavam de forma atenciosa e compenetrada, como mostra a figura abaixo, 
tirada na sala do 4°ano.

As brincadeiras, as contações de histórias, a formação de letras a partir das formas curvas e retas, a leitura 
dos livros, especialmente do livro do L.I.NEU, que virou paixão dos alunos, foram estimulantes e eficazes no 
processo de aquisição da leitura e escrita dos educandos.

Quanto a mim, como coordenadora pedagógica, ficaram muitos aprendizados, que vão alicerçar minha 
prática profissional, seja na função de coordenadora ou de professora. Essa formação mudou minha 
maneira de ver e trabalhar com alfabetização e leitura em qualquer segmento de ensino.
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A seguir, os relatos das professoras sobre alguns dos momentos de aplicação dos materiais alfabetizadores 
e da metodologia do L+N:

“O desenvolvimento do kit Eu, as letras e palavras na escola do L. I. NEU (NASCHOLD, 2015a) proporcionou 
às crianças a reflexão sobre as formas que, ao se organizarem de diferentes maneiras, se transformavam 
em letras e, consequentemente, em palavras. E foi mediante a história do robô que houve encantamento 
e motivação para as crianças continuarem a praticar as atividades inseridas nesse kit, com a utilização 
dos materiais metafóricos da contação da história, momento em que a gesticulação na fala e a expressão 
corporal foram práticas que motivaram as crianças a realizarem as atividades.

 

Outro momento interessante foi a construção do portfólio do L.I.NEU, quando foi estabelecida a relação da teoria 
com a prática. As atividades do L.I.NEU foram trabalhadas seguindo o passo a passo contido nas orientações de 
cada uma das tarefas e permitindo que as crianças fizessem a leitura individual e silenciosa, bem como a grupal e 
a coletiva. No momento da leitura, aprenderam a ficar atentas para recontarem o que haviam ouvido, passando a 
estabelecer a compreensão da história de forma completa e interessante.

Tive oportunidade de trabalhar os kits em consonância com a rotina planejada em sala de aula. A princípio, quando 
foi apresentado o convite do L.I.NEU, apresentei vários outros tipos de convites, então, isso motivou a turma para 
produzir seu próprio convite, passando a utilizar a apropriação do sistema de escrita alfabética. Na utilização do 
crachá, fiz uma dinâmica misturando todos os nomes que estavam no crachá para as crianças identificarem seu 
próprio nome.

Também houve momentos de contação de histórias (Figura 2), tanto dos kits quanto de outros livros infantis. Utilizei 
a capa da contação que veio nos materiais de alfabetização do L + N, as palavras geradoras e os objetos metafóricos. 
As produções textuais foram feitas por meio de ilustrações. O portfólio das atividades do L.I.NEU e o enigma das 
letras foi trabalhado em duplas(Figura 3); no momento da aula dialogada, foi utilizado para as orientações sobre 
como montar o boneco L.I.NEU com material reciclável, bem como para construção do origami do avião.

O processo de aplicação do material do projeto Leitura + Neurociências foi desenvolvido na turma do 2º ano “B”, no 
período de maio a dezembro do ano de 2016, tendo o apoio da coordenadora pedagógica Maria de Lourdes dos 
Santos Filgueira, que me auxiliou na efetivação dos testes do IDEIA. Diante das atividades avaliativas, as dificuldades 
foram detectadas minuciosamente com este material. Até então, não as tinha percebido mais a fundo, haja vista 
não ter a oportunidade de observar individualmente os educandos, mas identifiquei que a maioria da turma não 
conseguia assimilar o que era exposto, além de haver falta de compreensão no que lhe era apresentado. Foram 
surgindo inúmeras dificuldades na aprendizagem das crianças, e fiquei desnorteada, preocupada, pensando 
o que fazer para modificar a situação, mas notei, após avaliar os testes, que com as dificuldades descobertas 
haveria uma oportunidade de realizar meu trabalho com eficácia. Nesse ínterim, pensei que estava em minhas 
mãos tentar mudar aquela sombria realidade na leitura e na escrita. Por meio do diagnóstico inicial dos testes do 
IDEIA, foi identificado que os alunos se encontravam nos seguintes níveis da escrita: pré-silábico, silábico, silábico 
alfabético e alfabético”.

Professora Jozilene do Nascimento Oliveira – 2º ano
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Figura 3 – Crianças mostrando os Portfólios do L.I.NEU. Figura 4 – Crianças em atividade com o Portfólio do L.I.NEU.

Figura 5 – Crianças mostrando o robozinho confeccionado.
Figura 6 – Momento de leitura da história Chapeuzinho Amarelo 

com o auxílio das crianças e uso dos objetos metafóricos.

Figura 1 –  Momento de contação da história do L.I.NEU  
com objetos metafóricos.

Figura 2 – Crianças em atividade com  
o Portfólio do L.I.NEU.

Figura 7 –   Alunos do 2° ano desenvolvendo as 
atividades do Portfólio das Letras.
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“Cada portfólio foi trabalhado durante vários dias com a participação de todos da sala e alguém da escola que queria 
tomar ciência do que é neurociência, mas esta participação foi apenas de observações por alguns minutos. Após o 
término das aplicações dos portfólios, estes eram entregues para os alunos os levarem para casa e apresentarem a 
seus pais. Houve certo avanço na aprendizagem quando os pais se envolveram e participaram das reuniões para a 
entrega dos portfólios, coisas novas e interessantes para seus filhos.

Todos os alunos se envolveram no projeto e construíram seus materiais utilizados no decorrer do ano. Foram 
trabalhadas as atividades dos portfólios da Amarelinha da Leitura e do Chapeuzinho, num envolvimento lúdico 
e importante. Após, os portfólios foram trabalhados com os objetos metafóricos, com a contação de histórias da 
Menina bonita do laço de fita, João e Maria e Pinote, o Fracote e Janjão, o Fortão. Posteriormente, foram usados os 
materiais do bingo das letras e das formas do alfabeto e o quadro magnético com alfabeto móvel das formas das 
letras grandes e pequenas, além do jogo da quadra espelhada. Foram momentos únicos e mágicos para total 
interação dos alunos.

Em se tratando das leituras e das contações de histórias com materiais metafóricos, os alunos obtiveram bons 
resultados na leitura, na escrita e na produção de textos diversificados. Todos os materiais foram usados de forma 
lúdica e prazerosa. A cada história contada, havia a participação dos alunos, contando, recontando as histórias 
ou até mesmo lendo-as para outras turmas. Já os quadros magnéticos foram usados de várias formas: para 
formular palavras, ordenar letras do alfabeto, construir os nomes deles e muitas outras formas lúdicas no ensino 
aprendizagem”.

A Figura 3 mostra as crianças segurando os portfólios do L.I.NEU, que eles trabalharam com bastante entusiasmo e 
dedicação de forma prazerosa e lúdica, pois interagiam com cada ideia proposta pelo robozinho numa brincadeira 
em que aprenderam o significado do nome do L-I-NEU.

Na Figura 4, os alunos estão concentrados no trabalho com o portfólio do L.I.NEU, com o qual  se deliciaram em 
aprender de onde o robozinho veio, do que se alimentava, como aprendeu as formas das letras e conheceu outros 
lugares quando saiu da caverna. Para eles, trabalhar esse portfólio foi bastante significativo, havendo interação, 
concentração e aprendizagem.

Na Figura 5, eles estão mostrando o robozinho que confeccionaram com material de sucata. Essa atividade trouxe 
um encantamento, pois eles estavam trabalhando o lúdico. Houve bastante interesse e cooperação na montagem do 
L.I.NEU. Após a confecção, todos tiveram um momento para expor e brincar.

Na Figura 6, a professora está compartilhando a história com os alunos. Foi um momento de bastante significado, 
tanto para mim quanto para eles, que se envolveram na história, representando os personagens da história. Era um 
momento de contação de história e leitura compartilhada com os alunos envolvidos.

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Uma das maiores dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita era em relação à falta de interesse 
e atenção das crianças nas atividades trabalhadas pelos professores. A partir da análise, desenvolvemos 
novas estratégias com base no projeto e com as atividades nele apontadas, como, por exemplo, o trabalho 
com a leitura e contação de história com os materiais metafóricos e o trabalho de produção textual a partir 
do que se está lendo.
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A aplicação dos testes foi complicada, pois faltava espaço para isso. Então, resolvemos fazer a aplicação dos 
testes em horário inverso.

Os alunos também mostravam dificuldades em desenvolver as atividades em conjunto com outros colegas. 
Trabalhamos a atividade do portfólio em grupo e fizemos troca de ideias sobre como trabalhar as atividades 
em grupo. 

Uma tarefa a que demos muita atenção foi a conciliação das atividades do projeto com os demais 
conteúdos e componentes curriculares, sendo esse um obstáculo vencido com sucesso por meio do 
trabalho integrado dos portfólios com os demais componentes curriculares e seus respectivos conteúdos.

A professora Jozilene, novamente, comenta sobre sua experiência, desta vez, destacando como teve de 
lidar com ajustes no processo:

“Durante a aplicação dos testes do IDEIA, surgiram dificuldades, porém, com a contribuição da coordenadora da 
escola, Maria de Lourdes dos Santos Filgueira, pude identificar os níveis de aprendizagem da turma. Uma dificuldade 
foi o grande número de alunos em sala de aula. Para solucionar o problema, trabalhei a interdisciplinaridade ao 
mesmo tempo em que organizei os alunos por níveis. 
Quando observei que os portfólios propunham atividades mais complexas para o nível de aprendizagem da turma, 
procurei sempre auxiliar individualmente os alunos a fim de que superassem as dificuldades encontradas..

 No entanto, mesmo diante das dificuldades e obstáculos encontrados, concluo que valeu a pena cada esforço 
quando vejo o desenvolvimento cognitivo das crianças Foi gratificante a execução desse projeto de alfabetização 
do Leitura + Neurociências”.

Professora Jozilene  – 2º ano

INTEGRAÇÃO DOS KITS L + N AO PLANEJAMENTO CURRICULAR
Acompanhei de perto as aplicações dos portfólios da Chapeuzinho Amarelo, do L.I.NEU, da Fada que tinha 
ideias, da parábola de Leonardo da Vinci e dos poemas de Cecília Meireles. Todos os portfólios contribuíram 
para minha formação como profissional da educação e para minha atuação como professora alfabetizadora.

 Minha visão em relação ao trabalho com leitura mudou muito a partir do portfólio A fada que tinhas ideias, 
pois a história da fadinha é muito mais que uma história. Ela traz uma lição para nós, que muitas vezes 
temos medo de arriscar, de inovar nossa prática, de procurar novos métodos que incentivem o aluno a 
querer aprender e nos estimulem a continuar buscando meios de vencer os obstáculos que aparecem na 
difícil missão de ensinar.

As professoras, pelo que pude observar, usaram quase todos os livros, mas principalmente o de L.I.NEU. Os 
livros eram utilizados em contações de histórias, com os materiais metafóricos, rodas de leituras e oficinas.

As brincadeiras eram desenvolvidas de acordo com as atividades do portfólio, quase sempre no segundo 
momento da aula. As fichas, segundo as professoras, foram bem aceitas pelos alunos.
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Em relação aos materiais metafóricos, estes eram trabalhados da seguinte forma: a professora – inclusive 
eu, que estive ajudando em algumas turmas – fazia a demonstração de como contar a história com os 
materiais; eram formados grupos, escolhia-se a história, e, na aula seguinte, fazia-se a leitura utilizando os 
materiais. Essa atividade com os grupos, além de contribuir para a aprendizagem da leitura, também teve 
outra contribuição, em relação ao comportamento dos alunos no trabalho em grupo e à importância de ler 
a história em casa para conhecer os personagens e apropriar-se da história com riqueza de detalhes para 
poder contá-la para os colegas.

A atividade com a capa da contação oportunizou aos alunos um contato prazeroso com a leitura e a escrita 
de forma divertida. Essa atividade era quase sempre desenvolvida no primeiro momento da aula e era em 
duplas, o que os alunos gostavam muito.

Os alunos menores, que ainda estavam na fase inicial da alfabetização, prestavam atenção a todos os 
detalhes dos livros, como os desenhos, por exemplo, e ouviam com atenção quando a professora fazia a 
leitura; quando era a vez deles, faziam a contação com encanto e alegria.

Na continuidade a professora Jozilene e a professora Josinete comentam sua experiência no L+N em 
relação à integração com outras metodologias e saberes:

“Para obter a integração, iniciei fazendo um levantamento dos tipos e gêneros textuais conhecidos pelos alunos. 
Assim, quando foi lida a história da Chapeuzinho Amarelo, uma aluna contou a história da tradicional Chapeuzinho 
Vermelho. Para o acréscimo e desenvolvimento da leitura, surgiu a necessidade de englobar a caixa dos livros do 
PNAIC. 

Para aprimorar a coordenação motora das crianças, adotei tarefas de jogos e brincadeiras fazendo um comparativo 
das brincadeiras de outrora com as atuais, como também demonstrando a maneira de brincar do tempo passado 
e de hoje, oportunizando que as crianças confeccionassem seus próprios brinquedos e se envolvessem com as 
brincadeiras, como: amarelinha, soltar pipa, cavalo de pau, pular corda, etc.

Cada aluno foi se personificando com os materiais metafóricos, e com isso os inseri na história de vez, sendo este 
para eles um universo de prazer e animação. A professora conduzia este espetáculo de dramaturgia, passando-se 
então a outro momento, que era o de recontar o que ouviu e vivenciou, de acordo o entendimento de cada um. 

Em relação à capa da contação e palavras geradoras, foram utilizadas para dar ênfase na escrita, tendo como 
estratégia trabalhar a identificação de letras, sílabas e palavras, podendo-se realizar a produção textual de acordo 
com as palavras geradoras. Também foi introduzido o ditado relâmpago para desenvolver a percepção das crianças. 
Reconhecendo a importância da inserção dos alunos no mundo da leitura, inseri com mais frequência a utilização 
de textos, o que se articulou coerentemente com a proposta interdisciplinar entre as áreas de conhecimentos”.

Professora Jozilene  – 2º ano
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“Dando continuidade ao trabalho em sala de aula, pude observar a interação entre os alunos, os depoimentos e 
as sugestões de atividades. A leitura de obras de ficção oferecidas a eles foi uma excelente oportunidade para o 
desenvolvimento de várias competências cognitivas.

Diante dos materiais metafóricos, os alunos tiveram uma visão mais ampla sobre o estudo da língua e a 
decodificação de símbolos, numa metodologia ativa de construção das letras com aspectos grafofonológicos 
aplicados após os testes e com resultados bastante positivos na maneira como eles passaram a trabalhar em 
grupos e a compartilhar conhecimentos a partir dos ensinamentos práticos e objetivos na compreensão da 
linguagem adquiridos no decorrer do projeto Leitura + Neurociências. Houve avanços na aprendizagem da 
maioria da turma. A dificuldade encontrada por alguns alunos levou-me a utilizar os materiais metafóricos 
com frequência no uso sistemático de contação de histórias, rodas de conversas, bingo de palavras, fichas de 
leitura, jogos diversificados e produções textuais a partir de uma ideia apresentada por eles em sala de aula. 

Pude perceber que meu trabalho colaborou para uma perspectiva do processo de alfabetização considerando os 
aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos num contexto geral.

Foram trabalhados de várias formas os materiais dos kits, em forma de leituras, rodas de conversas, contação de 
histórias, leituras dos livros L.I.NEU e o enigma das letras, Menina bonita do laço de fita, Janjão o Fortão e Pinote o 
Fracote, João e Maria e outros existentes na escola, tais como Branca de Neve, A casa sonolenta, Conto de Natal  
e Boto encantado.

Trabalhei os portfólios de forma individual, colocando os alunos para recortarem as letras e colarem, trabalhando 
com figuras, pinturas e frases para formulação de textos diversos. Cada criança preencheu sua ficha, escreveu seu 
nome no crachá, recortou e montou o L.I.NEU, pintou-o e levou-o para casa para apresentar a seus pais.

Todo material metafórico foi utilizado de maneira prática e lúdica, criando nos alunos uma total responsabilidade 
de serem capazes de produzir e reproduzir seus próprios trabalhos com seus portfólios, que foram utilizados 
com competência e dinamicidade. Cada capa era confeccionada com cuidado e carinho. Inicialmente, eu 
sentava com eles para uma prévia leitura das imagens e dos personagens das histórias contadas ou lidas para  
produzirem os portfólios.

Foram criadas fichas de leituras, palavras-chave, formação de palavras, seus próprios nomes, sílabas, separação de sílabas 
e atividades contextualizadas de acordo com todo o trabalho realizado durante o ano no projeto Leitura + Neurociências”.

Professora Josinete de Araújo  – 4º ano

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Como já mencionado, o trabalho como coordenadora me possibilitou acompanhar o projeto com diversas 
turmas e diferentes professores que foram beneficiados com o curso. Fiquei encantada e apaixonada pelo 
projeto assim que percebi como ele estava mudando as atitudes de nossas crianças e o quanto L.I.NEU se 
tornava um personagem importante para elas.

Relatos de alunos e pais emocionaram-me ao falarem do projeto:
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Tia, amei o L.I.NEU e tudo que vinha no kit. Era como se eu estivesse lá. Eu queria ser Maurícia.
Aluna A

As formas curvas e retas que formam as letras? Eu nunca tinha percebido como era fácil e simples aprender as letras.
Aluno B

Minha filha, minha menina só fala nesse projeto. Antes não queria nem saber de ler, agora vive atrás de livros, e 
sabe do que mais? Pega os objetos de casa e inventa cada coisa da história.

Mãe A

Pelos depoimentos percebe-se que o interesse dos alunos pelo projeto vai muito além das paredes da 
escola, o que é muito bom, pois mostra que eles gostaram e aprenderam muito, além de terem contagiado 
outras pessoas com o que estavam aprendendo nas atividades do projeto trabalhadas em sala de aula.

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Essa experiência que o curso proporcionou aos docentes é exclusiva e vai fazer parte de sua prática 
pedagógica por toda a vida.

Enquanto profissional e professora, só tenho a agradecer por essa oportunidade de crescer 
profissionalmente e de poder ajudar as crianças da nossa cidade mediando os caminhos que levam à 
alfabetização e ao conhecimento.

Assim sendo, meu muito obrigada à UFRN, que, por meio da Secretaria Municipal de Ipanguaçu e de toda a 
equipe de professores do curso, tornou possível a realização dessa especialização em nosso município, dando 
um passo histórico no futuro da formação leitora dos alunos e professores.

Recorro, para finalizar este relato, às falas das professoras sobre sua participação no L+N:

“De acordo com o que foi trabalhado ao longo do projeto Leitura + Neurociências, só tive a ganhar novos horizontes 
na busca de conhecimentos para minha prática pedagógica. Foi de suma importância o envolvimento entre aluno-
professor e professor-aluno numa visão de mundo explícito aos saberes adquiridos no cotidiano escolar durante a 
aplicação dos kits. Houve entrosamento, interação e cooperação em todo o período.

“De acordo com o que foi trabalhado ao longo do projeto Leitura + Neurociências, só tive a ganhar novos horizontes 
na busca de conhecimentos para minha prática pedagógica. Foi de suma importância o envolvimento entre aluno-
professor e professor-aluno numa visão de mundo explícito aos saberes adquiridos no cotidiano escolar durante a 
aplicação dos kits. Houve entrosamento, interação e cooperação em todo o período.

Tivemos uma formação que mudou a forma de se trabalhar com leitura e escrita e contação de história. Os 
alunos aprenderam muito no que se refere à fluência da leitura e se concentram nas atividades propostas em 
sala de aula após a aplicação dos kits. Fazemos rodas de conversas a partir de uma história que foi contada, e 
flui bastante interesse dos alunos em tirar suas próprias conclusões.Em se tratando de aprendizado, ficou 
muita coisa boa nas ideias deles depois do uso dos materiais. Há sempre uma cobrança da parte deles 
por mais portfólios. São crianças em fase de alfabetização, mas de bastante significado e aprendizagem”.

Professora Josinete de Araújo – 4º ano
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“Por meio desse projeto, ficou evidente para mim o quanto a leitura é um instrumento útil e necessário para o resgate 
de uma boa aprendizagem, levando o aluno a perceber o quanto a escola é um ambiente agradável e significativo, 
desde que desenvolva a leitura, como também a escrita, de forma variada, interligando-as ao cotidiano do aluno, 
oportunizando momentos para que ele busque a construção de novos conhecimentos, tornando-se sujeito crítico 
e reflexivo, mesmo quando se trata daquelas crianças que não conseguem ler as histórias. Com a o utilização 
deste material, desenvolvem a oralidade, o interesse e o cuidado com o portfólio. Também foi obtida uma melhora 
parcial na produção, além de estimular o interesse de recontar histórias que vão ser contadas depois para colegas.

Portanto, o projeto L + N só veio acrescentar ao meu fazer pedagógico, beneficiando diretamente a minha turma, 
tendo em vista as dificuldades encontradas a princípio. Evidente que não foram abolidas todas as dificuldades 
de aprendizagem encontradas na turma, porém, foram amenizados os obstáculos existenciais, trazendo o 
refrigério para a minha alma. Durante o desenvolvimento das atividades, gostei bastante da maneira como foram 
formalizados os kits. Percebi que essa maneira facilitou muito a aprendizagem da turma, e é claro que este projeto 
está me ajudado no desenvolvimento do meu trabalho.

Trabalhamos os seguintes direitos de aprendizagem, nos quais os alunos puderam melhorar significativamente: 
compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros, veiculados em suportes textuais diversos; 
ler textos não-verbais em diferentes suportes; participar de interações orais em sala de aula, questionando, 
argumentando e respeitando os turnos da fala; relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema 
de escrita; apreciar e compreender textos do universo literário, como: contos, fábulas, crônicas, poemas, dentre 
outros, levando em conta os fenômenos de fruição estética, de imaginação e lirismo, assim como os múltiplos 
sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura; apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários 
do patrimônio cultural da infância, como parlenda, cantigas de rodas, trava-línguas; escrever o próprio nome; 
reconhecer e nomear as letras do alfabeto; diferenciar letra de números e outros símbolos; conhecer a ordem 
alfabética; segmentar oralmente as sílabas de palavras quanto ao tamanho; identificar semelhanças sonoras em 
sílabas e em rimas; perceber que as vogais estão presentes em toda parte”.

Professora Jozilene – 2º ano







APRENDER A APRENDER: 
VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA NO L+N
FRANCISCA DIACUÍ ROCHA
PROFESSORA DO 1º ANO

A vida vai nos mostrando, ao longo das vivências que temos, grandes desafios no âmbito profissional e 
pessoal. Mostra que cada experiência nos coloca frente a novas lutas e, acima de tudo, nos põe fortes para 
vivermos momentos e vencermos obstáculos que nos levarão ao sucesso.

Participando de um congresso, um dos palestrantes discorreu sobre o tema Leitura + Neurociências. 
No momento, fiquei encantada e curiosa para saber mais sobre algo que era novo para mim. Pensei: 
“na primeira oportunidade que surgir, quero estudar para ampliar meus conhecimentos”. Certo dia, o 
telefone toca, e atendo. Era da Secretaria de Educação do município de Ipanguaçu (RN), tratando de 
uma especialização para professores de rede municipal em parceria com a UFRN, e me foi oferecida 
uma vaga. A princípio, achei que, por ter uma jornada de 60 horas semanais de trabalho, não daria 
conta, mas pensei melhor nos meus objetivos e motivações e decidi aceitar.

Foi assim que iniciei o curso. Já na abertura, foi exposta toda a programação, momento em que 
comecei a criar expectativas com as disciplinas e os aspectos de contribuição para minha prática 
docente. Nas leituras iniciais, verifiquei que a decisão de abdicar de meu descanso foi acertada, pois 
os conhecimentos adquiridos ampliaram meus horizontes na ação alfabetizadora. Tais conhecimentos, 
na continuidade do curso, só vieram para enriquecer minha prática pedagógica, pois, como diz Paulo 
Freire, “a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática” 
(FREIRE, 1997, p. 38).

Diante do trabalho realizado por mim, posso dizer que aquilo que a princípio me parecia obstáculo difícil 
de transpor se tornou um grande um aliado. Nesse sentido, a descoberta de que a apropriação inicial do 
princípio alfabético estava assentada na descoberta pelas crianças da organização das formas curvas e 
retas das letras foi fundamental. Outro fator importante foi a oportunização, pela metodologia proposta 
pelo Leitura + Neurociências, de atividades que permitiam que o aluno e/ou professor pudessem por 
si encontrar o caminho mais indicado para a concretização do processo de ensino e aprendizagem 
conforme a realidade do aluno, seus interesses e motivações para o desenvolvimento da leitura. 

O caminho sob a forma de kits kit dividiu-se em:

a compreensão de que a apropriação inicial do princípio alfabético 
estava assentada na descoberta pelas crianças da organização 
das formas curvas e retas das letras foi fundamental
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• Kit A – Eu e a escola: proporcionou aos alunos, a partir do seu próprio nome, descobrir as letras, 
formar sílabas e frases, desenvolver respeito e o saber sobre a escola, possibilitando que percebessem 
que, por meio das letras, se inicia todo o processo de ensino e aprendizagem.
• Kit B – Eu, as letras e palavras na Escola do L.I.NEU: envolveu os alunos em uma viagem ao mundo 
da imaginação a partir da história. Os alunos tornaram-se mais criativos com o uso do material 
metafórico, demonstrando envolvimento nas rodas de leitura, participação e entusiasmo ao recontar 
a história associando leitura e imagens.  
• Kit C – Eu, o jogo e a brincadeira no mundo das letras e palavras: o lúdico foi a mola mestra para 
desenvolver as atividades com o dado, o quadro magnético e o bingo das vogais e do alfabeto. 

Com a execução dos testes do IDEIA, foi possível diagnosticar que a turma apresentava dificuldades em 
leitura e escrita, mas, no decorrer da aplicação do projeto, percebi avanços significativos. Entre eles, destaco 
o trabalho com o nome, que permitiu a escrita autônoma de palavras, frases e pequenos textos. Tudo isso 
foi possível alcançar com o trabalho do kit, que despertou a oralidade dos alunos ao fazerem a recontagem 
da história com o uso dos objetos metafóricos (NASCHOLD et al, 2015a; 2015d e 2015e).

Os objetivos do projeto e meus como professora alfabetizadora foram alcançados, mesmo que tenha sido 
aluna também, pois, como diz Paulo Freire: “Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos 
alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre”. (FREIRE, 1977, p 16,17)

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS NO COTIDIANO ESCOLAR
A aplicabilidade do material do Projeto Leitura + Neurociências na turma do 1º ano deu-se no período de 
maio a dezembro de 2016, com a participação da coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental da SME 
Ipanguaçu na aplicação dos testes do IDEIA. Nesse momento, foi possível diagnosticar situações de falta de 
atenção, pouca assimilação, ausência de compreensão e dificuldades de aprendizado. Angustiei-me com a 
situação, pois não sabia como encontrar soluções para tais problemas. Em termos de leitura e escrita, a turma 
mostrou-se dividida em quatro níveis de escrita: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.

A apresentação do projeto iniciou com o livro do L.I.NEU. As crianças ficaram entusiasmadas com a história 
de um robozinho que morava numa caverna escura e saiu para descobrir e ensinar as formas das letras. Com 
esse encantamento, toda a turma empenhou-se no desenvolvimento das atividades do portfólio e todo o 
material do projeto. A criatividade fluía com facilidade, permitindo um trabalho participativo prazeroso para 
ambas as partes, ou seja, para professor e aluno.

Com esse entusiasmo na participação no projeto, ficou claro para as crianças que a realização dos trabalhos 
ampliaria o universo da leitura e escrita. Seria possível entender que, para ler e escrever, é preciso conhecer 
a letra, depois a sílaba, chegando depois à frase e ao texto, de modo semelhante ao que está contido no 
portfólio, pois para

Alfabetizar-se numa língua, além de primeiramente aprender a falar essa língua, é necessário 
descobrir como a fala é transposta para a escrita a fim de poder ser lida e, para isso, de início, 
é necessário resolver a questão da invariância visual. Descobrir como o homem conseguiu 
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transpor a fala para sinais que, combinados, podem ser lidos é o trabalho que necessita ser 
feito no início da aprendizagem da leitura e escrita. (NASCHOLD, 2015a, p. 27)

Partindo desse pressuposto, na primeira etapa, os alunos tomaram conhecimento de todo o material 
existente no kit, manuseando cada item e percebendo sua importância. No decorrer do desenvolvimento 
das atividades, achei importante mostrar o cérebro e suas funções. Com o auxílio de um vídeo, as crianças 
entenderam que a leitura e a escrita se iniciam no cérebro.

Dando continuidade aos trabalhos, introduzi o kit A – Eu e a escola. Os alunos 
trabalharam a confecção do convite, preencheram a ficha do estudante apenas 
com as informações que sabiam, confeccionaram crachá e trabalharam com 
o quadro de roda de conversa da alfabetização (Figura 1). Percebi, com esse 
trabalho, o comprometimento da turma com as tarefas. Como todos os kits 
funcionam em harmonia, achei necessário trabalhar nesse primeiro momento 
as formas das letras. Ressalto que o uso das formas veio para o aluno entender 
que a escrita das letras se dá a partir de retas e curvas, facilitando a relação 
grafema/fonema. Esse trabalho ocorreu com o uso das formas, do quadro 
magnético, da lousa e de registro em caderno. Partindo daí, introduzi a atividade 
com o crachá, pois as possibilidades do trabalho com o nome permitiram ao 
aluno compreender o sentido das letras, colocando-as num universo linguístico 
e cultural de alta significação. O controle da aprendizagem se deu com o uso 

do quadro da roda de conversa da alfabetização, em que os alunos entenderam o significado das cores 
propostas na atividade e, mediante esse entendimento, marcavam no quadro de forma adequada.

Eu, as letras e palavras na escola do L.I.NEU formam o kit B, que permitiu a continuidade do trabalho. 
Pensando numa maneira lúdica e diferente para contar a história, organizei o livro em slides e apresentei-os 
com o uso do Datashow. À medida que fui contando a história, a turma ficou encantada com a apresentação 
e assimilação do livro do L.I.NEU, o que se tornou explícito na roda de conversa. 

Figura 1 – Quadro da Roda de 
Conversa da Alfabetização.

Figura 2 – Uso do Quadro Magnético e 
 Alfabeto Móvel das Letras. Figura 3 – Alunos em Roda da Leitura.

O kit B traz uma metodologia inovadora e enriquecedora para a aprendizagem do aluno: trabalhar os 
portfólios, os quais centram o seu trabalho nos aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos 
e pragmáticos linguísticos em integração com a ludicidade infantil. Nessa perspectiva, o trabalho com os 
portfólios do L.I.NEU e o Enigma das letras e da Chapeuzinho Amarelo proporcionou aos alunos momentos 
mágicos e de novas aprendizagens. Todo trabalho desenvolveu-se mediante contação de histórias, rodas 
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de conversa, uso do quadro de imãs (Figura 2) para apresentar palavras e em seguida identificar as partes 
que comunham o vocábulo, seguido de uma leitura coletiva (Figura 3). Acreditando que o ditado de 
palavras favorece o desenvolvimento de leitura e escrita, apliquei essa atividade de forma lúdica, utilizando 
a compreensão retirada dos textos transcritos nos portfólios. 

A contação da história de L.I.NEU e da Chapeuzinho Amarelo (Figuras 4 e 5) teve como subsídios os objetos 
metafóricos das histórias. Esses objetos levaram as crianças ao mundo imaginário, pois associavam o objeto 
ao real, tornando atrativo esse momento da contação com os objetos metafóricos. A compreensão leitora e a 
interação aluno/aluno, aluno/professor/aluno tornaram mais relevantes os processos de ensino-aprendizagem. 

Figura 6 – Dado com destaque das linhas retas e curvas.

Figura 4 – Contação de História. Figura 5 – Alunos com Materiais Metafóricos.

O jogo (Figura 6) é um instrumento educativo, pois promove a aprendizagem de maneira lúdica e envolvente. 
O kit C – Eu, o jogo e a brincadeira no mundo das letras e palavras traz sugestão de jogos que enfatizam a 
aprendizagem. O bingo das formas das vogais, o bingo do alfabeto móvel e o dado das formas das letras 
foram utilizados com a turma, todos com sua importância e relevância para a aprendizagem, mas destaco 
o dado das formas das letras, que possibilitou um trabalho de construção; o aluno foi desafiado a construir 
letras a partir da forma expressa na posição do dado após ser lançado. Essa brincadeira tornou-se significativa 
para o aluno, pois consolidou a aprendizagem, e gratificante para mim, como professora, porque o desafio 
foi vencido por eles. Foram aulas envolventes e participativas que despertaram o interesse de toda a turma.



109

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Na aplicação da bateria de testes do IDEIA, como a turma era numerosa e bastante heterogênea, a alternativa 
encontrada por mim foi requisitar a contribuição de outros professores. Outra dificuldade encontrada surgiu 
em relação aos portfólios, uma vez que algumas atividades se mostraram avançadas para o processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos, dificultando o andamento da aplicação do material. Para a resolução dessa 
problemática, como não dispunha de auxílio de outros membros da escola, foi necessário criar estratégias que 
viessem a desenvolver as atividades de forma grupal entre as crianças, o que facilitou a conclusão do trabalho.

INTEGRAÇÃO DOS KITS AO PLANEJAMENTO CURRICULAR DO PROFESSOR E DA ESCOLA
O kit do projeto veio para potencializar o ensino diário da leitura e da escrita na sala de aula. Com o uso 
cotidiano e sistemático de leitura e escrita em seu universo cultural, as crianças marcaram, desde o primeiro 
momento, suas explorações pelo mundo letrado, criando sentido e tornando-se usuárias proficientes e 
competentes da sua língua. 

A leitura por si só, por meio dos portfólios L.I.NEU e Chapeuzinho Amarelo, permitiu que as crianças adquirissem 
maior vivência com o material do kit de maneiras diferentes, utilizando linguagens diferentes – da arte, do humor, 
da imagem, do desenho –, despertando assim sua criatividade e espontaneidade. O dado das formas das letras 
foi uma das atividades que mais contribuíram para o processo de alfabetização dos alunos. Com ele, foi possível 
trabalhar os conteúdos das formas geométricas do componente curricular matemática, como também as artes 
na criação e montagem do dado, o que tornou essa atividade riquíssima e prazerosa para os alunos.

Diante do mencionado kit, foram utilizados os livros L.I.NEU e o enigma das letras e Chapeuzinho Amarelo, que 
foram apresentados com o auxílio do Datashow e do material metafórico. Na leitura do livro Chapeuzinho 
Amarelo, foi realizado um paralelo com o tradicional Chapeuzinho Vermelho. Para ampliar o universo da leitura, 
foi utilizada a caixa do PNAIC. Já o trabalho com o livro do L.I.NEU foi realizado por passos. Primeiro, apresentei 
slides para os alunos começarem a apropriar-se da história. A seguir, com a ajuda da orientadora pedagógica, fiz 
a demonstração da contação de história com o material metafórico, e, para finalizar, demos início à construção 
do boneco do L.I.NEU. Em rodas de conversa, os alunos puderam trocar ideias uns com os outros, criando laços 
de afetividade. A contação da história Chapeuzinho Amarelo se deu a partir do trabalho com o portfólio, que foi 
desenvolvido da seguinte maneira: a turma foi dividida por nível de aprendizagem, formando grupos de alunos 
com níveis diferentes, com o objetivo de integrá-los e levá-los a ajudar uns aos outros.

Relacionamos as brincadeiras do kit do Projeto Leitura + Neurociências com as atividades do Projeto 
do Folclore, que a escola estava trabalhando no momento. O objetivo deste projeto era identificar as 
brincadeiras de ontem e de hoje. As atividades aplicadas conduziram os alunos a fazerem um resgate 
histórico dos brinquedos de ontem e de hoje; para isso, confeccionaram e brincaram usando como norte 
a brincadeira da amarelinha.

Os materiais metafóricos foram utilizados em suas respectivas histórias, contadas tanto por mim quanto 
pelos alunos, sendo a história recontada de acordo com o entendimento deles. A capa da contação foi 
utilizada para trabalhar com os personagens do texto, com a sua sequência na história. No trabalho com o 
portfólio, foram criadas situações em que as crianças identificassem letras, sílabas e palavras, trabalhando-
se de forma interdisciplinar. 
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O L + N possibilitou-me relacionar a teoria aprendida no curso com a prática docente, mudando alguns 
aspectos do meu fazer pedagógico. Compreendi que é possível alfabetizar por meio de atividades lúdicas, 
realizando no início do processo de alfabetização a associação grafofonêmica de maneira lúdica, natural, 
não forçada como em alguns dos métodos fônicos mais antigos.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
“Sim, gostei das atividades, do livro do L.I.NEU... Era um robô que saiu da caverna e encontrou uma escola, entrou na sala, 
sentou-se numa cadeira, e ninguém percebeu que ele estava lá. O processo de leitura se inicia pelo cérebro do lado direito e 
esquerdo, a leitura e a escrita. L.I.NEU encontrou as formas curvas e retas.”

Aluna A

“Sim, gostei de Chapeuzinho Amarelo, era amarelada de medo porque ela tinha medo de tudo. O autor era Chico Buarque... 
Medo do lobo, das lagartas, que ela achava que eram cobras, lobisomem, lobo... Era medrosa de medo. Gostei do portfólio 
porque escrevia e lia, estudando e prestando atenção, fazia escrever e aprender a ler.”

Aluna B

 “O desenvolvimento foi maravilhoso, pois os resultados foram surpreendentes, porque a maioria dos alunos, após a aplicação 
das atividades, adquiriu diversas competências em relação à leitura e à escrita. Esse resultado só foi possível de acordo com o 
diagnóstico proporcionado pela aplicação do teste e o material metafórico contido no kit.”

Coordenador

“Minha filha sempre estudou em escola pública, e costumo ouvir que em escola pública o aluno não aprende, mas hoje discordo 
completamente dessa informação. Minha filha sabe recortar, colar, ler, escrever, compreender, escreve seu próprio nome e 
identifica as letras e palavras. Esse projeto que a professora aplicou na sala de aula só veio para melhorar a aprendizagem da 
minha filha. Ela sempre chega em casa com novidades da aula, e algo que me surpreendeu foi ela falar sobre o cérebro e a 
leitura. Acredito que esse trabalho foi muito importante para a aprendizagem de muitos alunos.”

Mãe

CONCLUSÕES E REFLEXÕES 

No início do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a criança ainda não tem 
consciência da correspondência grafofonológica (DEHAENE, 2012 apud NASCHOLD; 
PEREIRA, 2016a) e realiza a leitura de algumas palavras como um todo global (EHRI, 1992 
apud NASCHOLD; PEREIRA, 2016a). 

A citação acima dá ênfase à realidade da minha sala de aula. A turma, que se encontrava no processo de 
alfabetização, apresentava-se sem consciência da correspondência grafofonológica. Com a aplicação das 
atividades do kit, já se percebem avanços significativos na aprendizagem da leitura e da escrita. 

O envolvimento da turma com o kit possibilitou a aplicabilidade das atividades e aquisição de uma 
aprendizagem significativa e real, mostrando a relevância de todo o material inserido no kit e intensificando 
o trabalho com leitura. Destaco a importância do Projeto Leitura + Neurociências como uma ferramenta 
fundamental para o processo de aprendizagem. 



Os objetivos propostos pelo projeto Leitura + Neurociências foram alcançados pela turma, atendendo às 
necessidades de leitura e escrita individual e promovendo o processo de ensino e aprendizagem. Foram 
possibilitados avanços, e os alunos tornaram-se mais participativos e atenciosos com as atividades propostas. 

Considerando os resultados do sucesso na leitura e do comprometimento dos alunos com as atividades 
propostas, percebi que todo o material do kit veio para enriquecer o meu fazer pedagógico, pois o 
projeto possibilitou novos rumos para a aquisição da aprendizagem dos alunos. Reitero a afirmativa de 
que teoria e prática são ações facilitadoras e importantíssimas no processo de ensino da leitura e escrita.  
Os obstáculos que surgiram serão ultrapassados facilmente, pois o kit Leitura + Neurociências me deu base 
para enriquecer minha ação pedagógica.





COMO NOSSAS CRIANÇAS APRENDEM A LER:  
CONSIDERAÇÕES A PARTIR  
DA EXPERIÊNCIA NO L+N
MÁRCIA SUELLY DOS SANTOS OLIVEIRA DE ARAÚJO
PROFESSORA DO 5º ANO

Contarei aqui uma história na qual fui uma das personagens principais, evidenciando o sucesso de uma 
experiência que oportunizou a professores do município de Ipanguaçu fazerem seus apontamentos 
e compreenderem como ocorre no cérebro o processo de aprendizagem de leitura e escrita pelas 
crianças. Participei como uma das protagonistas, atuando com um papel de grande importância (fazer 
os alunos do 5° ano matutino da Escola Francisca da Salete Ribeiro Barreto melhorarem na leitura e 
na escrita, bem como noutros Direitos de Aprendizagem). Até a última linha deste relato, serei fiel 
aos sentimentos e acontecimentos, tentando deixar traços de mim e daqueles que me movem como 
profissional e pessoa (meus alunos). 

Nem sempre fui tão motivada nem estive convicta de que ser professora é ter a capacidade de realizar 
sonhos, desejos e proporcionar a felicidade a quem a conhece de longe. “Em meio a qualquer dificuldade 
em qualquer ambiente que seja a oportunidade, nunca estará ausente. Só é preciso melhorar nosso 
olhar” – percebi que, mesmo em meio aos conflitos inevitáveis e às expectativas estacionadas, poderia 
dar mais um salto para o futuro. Olhar para trás permitiu perceber que havia feito pouco em relação a 
mim, profissionalmente. 

Coisas incríveis acontecem o tempo inteiro. Em algumas vezes, esses acontecimentos parecem 
ser simples. Todavia, são milagres em nossas vidas. O curso de pós-graduação em Alfabetização + 
Neurociências é um desses acontecimentos raros que ocorrem quando acreditamos que nada mais 
pode mudar, fazendo-nos perceber que as oportunidades não devem ser desperdiçadas.

A esperança de um destino extraordinário despontou com o convite para um seminário na capital do 
estado do Rio Grande do Norte, Natal. Neste encontro, os palestrantes conduziam suas falas sempre 
enfatizando os resultados de pesquisas sobre a importância da leitura e da escrita, bem como da 
contribuição das neurociências para a educação. 

é certo dizer que o L+N revolucionou o trabalho 
desenvolvido pelos professores participantes de 
Ipanguaçu. Os testes revelaram, para mim, que é preciso 
haver logo no início do ano letivo um bom trabalho 
de percepção diagnóstica na intenção de observar as 
dificuldades e prevenir possíveis evasões durante o ano
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A partir daquele encontro, despertei para o destaque de três importantes palavras – estudar, debater e 
viajar. Esta última em decorrência das duas primeiras, pois o estudo conduz a discussões que, por sua 
vez, permitem uma viajem ao “impensável”: dialogar com as neurociências sobre leitura e escrita, sob o 
olhar dos professores idealizadores do projeto no município de Ipanguaçu. Esse trabalho é pioneiro não 
apenas pelo fato de ser o único no Brasil, mas também pela capacidade e credibilidade dos profissionais 
envolvidos e pela escolha do nosso município. 

Durante o período de estudos, tivemos uma grade curricular disposta da seguinte forma:  (a) Bases neurais, 
Ciência e Arte da Alfabetização na Educação Integral I;  (b) Neurociência e Alfabetização; (c) Seminário 
Internacional de Educação, Leitura e Neurociências; (d) O Direito à Educação Integral e as Políticas Públicas 
no Brasil; (e) Psicologia e Avaliação Psicopedagógica na Alfabetização; (f ) Alfabetização Histórica; (g) 
Educação Geográfica e Inteligência Espacial; (h) Educação Integral e Inovações na Alfabetização: outra 
escola é possível; (i) Consciência Fonológica e Alfabetização Infantil; (j) Bases Neurais, Ciência e Arte da 
Alfabetização na Educação Integral II; (k) Estratégias de Alfabetização na Rede Municipal de Ipanguaçu 
III ESCRITA;  (l) Estratégias de Alfabetização na Rede Municipal de Ipanguaçu I APL; (m) Estratégias de 
Alfabetização na Rede Municipal de Ipanguaçu II. 

Todos os ministrantes conduziram suas aulas de forma dinâmica e com eficiência, e cada um deles ofereceu 
o seu melhor. De início, parecia estar meio que fora de mim: assistir a filmes e slides em inglês, sem saber 
essa língua, era meio deslumbrante. A tentativa era a de compreender as descobertas das Neurociências 
para fazer uma relação entre aquilo que faço em sala de aula e as novidades produzidas pela ciência. 
Em minhas pesquisas, compreendi que o processo de leitura e escrita está sempre atrelado a outras 
disciplinas e questões. Todavia, tratar de leitura e Neurociências é uma novidade que vem despertando 
e impulsionando estudos e mobilizando pesquisadores que veem nessa relação interdisciplinar as 
oportunidades de avançarem em suas proposições de pesquisa. 

Continuar pelos caminhos do curso de pós-graduação, especialização lato sensu em Alfabetização + 
Neurociências, permitiu-me melhorar, identificar, compreender e dinamizar minhas ações em sala de aula, 
contribuindo para o aprimoramento do aprendizado dos meus alunos. Tive muitas expectativas... Muitas! 
Em sua maioria, foram atendidas. 

A organização do projeto¹ Leitura + Neurociências oportunizou ao município de Ipanguaçu uma experiência 
única, permitindo que os professores deste município compreendessem os aspectos e bases cerebrais da 
alfabetização, bem como do processo cognitivo no reconhecimento da palavra e as dificuldades de leitura, 
dentre outras questões importantes que envolvem a leitura e a escrita.

Enfim, sinto-me honrada com essa equipe que pensou um projeto com materiais de grande importância, de 
cunho teórico, didático-pedagógico e prático. Trabalhar com cada kit e portfólio transportou-me para um 
novo horizonte, no qual descortinei um universo possível para ser vivido. Vou deixando aqui o registro dessa 
incrível viagem, da qual tirei lições para toda a vida.
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RELATO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS MATERIAIS 
DOS KITS DO L + N (VERSÃO 1)
O período de aplicação dos testes diagnósticos do IDEIA durou uma semana, tendo sido realizados testes 
com 29 alunos nos horários da manhã, tarde e noite. A partir dos testes e constatações das hipóteses de cada 
aluno, pude planejar estratégias para desenvolver atividades que potencializassem seus conhecimentos, 
contribuindo para a aquisição de mais conhecimentos, principalmente, pelos alunos com dificuldades 
mais acentuadas e pelos diagnosticados como deficientes. O objetivo era iniciar o trabalho com os kits o 
mais rápido possível.

Realizar o diagnóstico do IDEIA foi como se cada criança chegasse para mim e dissesse mais ou menos assim: 
“minha dificuldade é esta” ou “preciso de ajuda nisto”, ou ainda, “meu problema é por isso”, e mais, “tenho um 
problema em casa”. Todos os alunos cooperaram e incentivara-me a fazer os testes em outros horários, pois 
as crianças perceberam que não havia quem oferecesse ajuda para a aplicação. De todas as dificuldades, 
a ausência dos gestores da escola foi o mais preocupante, pois a instituição havia se comprometido em 
contribuir naquilo que fosse necessário para a aplicabilidade das propostas do projeto Leitura + Neurociências. 

Os testes permitiram-me perceber e compreender a dificuldade no núcleo do problema, considerando 
que, sem essa aplicação, não teria como chegar na origem da problemática e estabelecer uma proposta 
correta de intervenção. Cada teste evidenciou minuciosamente o que cada aluno precisaria para alcançar 
seus direitos de aprendizagem e desenvolver a leitura e a escrita. 

A princípio, tive dificuldade para aplicação, isso nos três primeiros testes. Depois, já estava entrosada com 
o material e senti grande satisfação em realizar os testes. As crianças demonstravam alegria e gosto em 
estar fazendo parte de um momento individual comigo (era como se elas desejassem aquele momento). 

A cada aplicação de teste e a cada criança atendida, estabelecia-se uma nova compreensão, construída 
mediante reflexão sobre cada evidência, fosse de atitude pela criança, fosse pela demonstração daquilo 
que sabia ou não. 

É certo dizer que o projeto Leitura + Neurociências, do qual o IDEIA faz parte, revolucionou o trabalho 
desenvolvido pelos professores participantes de Ipanguaçu. Os testes revelaram, para mim, que é preciso 
haver, logo no início do ano letivo, um bom trabalho de percepção diagnóstica, na intenção de observar as 
dificuldades e prevenir possíveis evasões durante o ano. Cabe lembrar que os pais foram grandes aliados na 
aplicação dos testes, se não os principais.

Assim como os neurônios funcionam fazendo conexões, iniciei estabelecendo conexões com os conteúdos 
e o trabalho desenvolvido a partir das várias propostas dos kits, na perspectiva de alfabetizar e garantir os 
direitos de aprendizagem em leitura e escrita para os alunos do 5º ano. Por exemplo, um dos livros centrais 
que serviram de incentivo foi Cinderela e Chapeuzinho Vermelho para o tempo atual. Esta versão causou 
animação e instigou a curiosidade dos alunos, ainda estimulando e possibilitando várias falas a partir do 
momento em que mencionei “Crescênio Lobo”, quando todos sorriram e ouvi algumas falas, tais como: 
“Brincadeira, não é, tia? Crescênio? Esse lobo é muito da hora mesmo”! Outra fala: “Tia, a gente também 
pode criar outra história diferente dessa e da original, não é”?
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Essa percepção é de grande importância para a desenvoltura da leitura e escrita. Outra atividade importante 
partiu do livro As lendas brasileiras para jovens, que trata das lendas da cultura de cada região – a cada leitura, 
os alunos eram incentivados à produção textual e deveriam produzir um poema a partir daquela lenda. 
Outra situação interessante de produção de texto deu-se por meio de uma roda de conversa relacionada 
aos deveres de um gestor municipal. Ao término, perguntei se queriam mandar um recado para ele. Todos 
responderam que sim. Pedi, então, que escrevessem. Fiquei impressionada com o que vi e li. Alunos que 
ainda não haviam escrito com fluência e coerência demonstraram avanços sensacionais. Indiscutível que 
essa aprendizagem dinamizada com rapidez se deve à eficácia do trabalho diferenciado com as produções 
textuais e as propostas dos materiais metafóricos de cada história no seio do L+N.

Em cada fase do processo, do instante lúdico até o momento das leituras com os materiais metafóricos, 
percebia ir acontecendo a compreensão do objetivo proposto, considerando também a cooperação por 
parte dos alunos ao quererem se envolver no processo e disputar quem faria as leituras e quem apresentaria 
os materiais, fato que outrora não acontecia. 

Trabalhar o conteúdo “estimativa” com uso do ábaco, partindo do princípio de que L.I.NEU talvez estivesse 
na caverna havia muito tempo, proporcionou que os alunos produzissem estimativas interessantes, que 
mais tarde seriam relacionadas com o componente curricular de ciências relativo ao portfólio da Fada que 
tinha ideias. As discussões do conteúdo “O universo das estrelas”, em que se fez a pergunta sobre por que 
oito milhões de anos pareciam pouco para uma estrela, geraram a aula sobre estimativas, que nos ajudou 
a compreender até que idade uma estrela pode chegar, dependendo de sua massa.

As atividades com os materiais plastificados foram sendo realizadas entre uma aula e outra, na escrita de 
ditados que enfocassem a percepção da letra e os fonemas. Esses materiais também foram aproveitados 
para possibilitar a compreensão dos conceitos sobre respeito, amor, cidadania, colaboração, partilha, etc., 
direcionando as palavras e frases já existentes para o objetivo que eu pretendia. O material espelhado foi 
de grande contribuição para que os alunos melhorassem o raciocínio lógico.

As rodas de conversas na turma do 5º ano A sempre foram bem calorosas. Certa vez, após a leitura da 
história de João e Maria, iniciei uma conversa com eles no intuito de promover a oralidade e o poder 
persuasivo de cada um. Comecei a discussão, perguntando aos alunos sobre qual era o título da leitura 
que havíamos lido; até aí, tudo bem. Prossegui, perguntando qual a profissão do pai de João e Maria. Uma 
aluna disse: “Está muito fácil, essa pergunta”. Porém, as discussões passaram a ficar mais dinâmicas. Quando 
perguntei o que acontecia quando o pai de João e Maria não encontrava trabalho, logo responderam que 
eles passavam fome. Nesse momento, percebi que muitos abaixaram suas cabeças, isso porque aquela 
situação da história era para eles uma realidade. Todavia, continuei com as perguntas, e as respostas foram 
se estabelecendo. Eles também contribuíram apresentando os materiais metafóricos; o objetivo desta 
apresentação era contribuir para a potencialização das estratégias utilizadas pelos envolvidos na atividade.

Observa-se que os jogos de linguagem de contação de história têm papel fundamental para a progressão 
dos alunos na aquisição da leitura e da escrita, permitindo maior facilidade na compreensão dos futuros 
conteúdos escolares.
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Atribuir importância e significação aos kits L + N é mais que fundamental e justo, pelo fato de, durante 
este período de docência, nunca ter desenvolvido um trabalho diagnóstico tão preciso como este e, 
após a apuração dos resultados, ter em mãos materiais tão significativos para que o aluno adquirisse e 
desenvolvesse seus direitos de aprendizagem. Compreender essa importância no momento de construção 
de aprendizagem de cada aluno é como construir juntamente com ele uma ponte entre a criança e o 
conhecimento. Potencializar o conhecimento em busca do estímulo da leitura é estabelecer espaços para 
imaginação e propiciar relações que estabeleçam experiências para a aproximação da leitura e escrita.

A pesquisadora Maria Zélia Versiani Machado (2012) afirma que:

A leitura das letras, das palavras, das frases, dos textos dependerá de um leitor para que a 
criança perceba que o livro tem algo mais para contar. À medida que a criança vai crescendo, 
tais apelos sensoriais vão cedendo espaço para a imaginação propiciada pelas relações que 
se estabelecem entre imagens e palavras, estas últimas dependentes da voz de um leitor, 
quando a criança ainda não aprendeu a ler. E quando ela passa pela experiência de ouvir 
histórias, brincar com livros, deixa de ser uma atividade solitária. Para ela, aqueles objetos 
são capazes de dar voz às pessoas – contadoras de histórias – em situações de forte e intensa 
aproximação emocional com a criança. (MACHADO, 2012, p. 18 apud SISTO, 2015, p. 144)

Permitir essa aproximação entre as histórias, estimulando a imaginação do aluno, é parte fundamental e 
estruturadora do processo de aprendizagem da leitura. Até que a criança aprenda a ler com fluência, ela 
precisará construir bases que estimulem o gosto pela leitura.

EM SALA DE AULA
 A cada kit trabalhado, constatava o brilho no olhar de cada criança. O material tem um encantamento 
próprio que seduz os alunos de modo sensacional. 

• Trabalhar o kit de objetos metafóricos da história de João e Maria foi uma experiência única pelo fato 
de os alunos ainda não conhecerem a história, pois eu ainda não a havia contado para eles. Inclusive, 
alguns alunos contaram essa história em um momento no centro cultural da cidade de Ipanguaçu. 

• O kit da Chapeuzinho Amarelo causou grande impacto e muita alegria entre os pequenos. Todos 
queriam apresentar a história com os materiais metafóricos, e quase todos quiseram levar para casa 
para fazer a demonstração para seus familiares. 

• O kit de objetos metafóricos da história Pinote, o fracote e Janjão, o fortão foi amado por todos, 
principalmente a varinha no formato de dentadura, que todos queriam utilizar. 

• Trabalhar a história do L.I.NEU juntamente com os materiais metafóricos causou euforia entre os 
pequenos, e nem falo na disposição em utilizar os materiais várias e várias vezes. 

• A Menina Bonita do Laço de Fita foi uma das histórias mais emocionantes e gostosas de trabalhar.  
Os alunos queriam levar para casa para ler para seus pais, parentes e até mesmo os vizinhos. 



118

• As palavras geradoras foram um recurso de grande incentivo à leitura e à escrita, aliadas à capa 
ou avental, juntamente com a prancha, material alternativo construído na intenção de contribuir e 
enriquecer minhas atividades em sala de aula. A seguir, a figura:

Figura 1 – Utilização das Palavras-Geradoras para o jogo Palavra Puxa Palavra.

 

• O quadro roda de conversa foi bastante proveitoso, tendo em vista a necessidade da autoavaliação. 

• Trabalhar com Cinderela e Chapeuzinho Vermelho para a atualidade permitiu que as crianças 
fizessem relações e reflexões sobre as histórias originais e elaborassem um paralelo, dinamizando 
sua aprendizagem. 

• O livro das lendas brasileiras para jovens, além de contribuir com a construção da escrita, abriu 
possibilidades de diversas discussões argumentativas, nas quais os alunos deveriam convencer uns 
aos outros mediante persuasão, com o objetivo de perceber as sequências narrativas, as organizações 
de fala e as interações comunicativas, considerando a finalidade de cada lenda. 

Atribuo grande parte do sucesso da aprendizagem dos alunos do 5º ano A matutino aos direcionamentos 
e materiais do projeto L + N, no qual foram destacados textos de escritores consagrados, como Luís da 
Câmara Cascudo, Fernanda Lopes de Almeida e Clarice Lispector, dentre outros. 

Ensinar é “uma tarefa profissional que, no entanto, exige amorosidade, criatividade, competência científica, 
mas recusa a estreiteza cientificista, que exige a capacidade de brigar pela liberdade sem a qual a própria 
tarefa fenece” (FREIRE, 1993, p. 10). 

Disponibilizar aos alunos uma diversidade de textos que lhes permitam uma viagem a diferentes 
épocas e culturas é impulsionar a compreensão da leitura e da escrita, como afirma a pesquisadora em 
alfabetização Magda Soares:

[...] Não podem a escola nem os professores optar por desenvolver habilidades de leitura 
de apenas determinado tipo ou gênero de texto: a escola deve formar o leitor da ampla 
variedade de textos que circulam nas sociedades grafocêntricas em que vivemos, e 
são diferentes processos de leitura e, portanto, diferentes modos de ensinar; é preciso 
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desenvolver habilidades e atitudes de leituras de poemas, de prosa literária, de textos 
informativos, de textos jornalísticos [...] (SOARES, 2008, p. 31).

 Desse modo, o aluno, ao conhecer seu passado por meio de textos que chamem sua atenção, incorporará 
a escrita de sua época, alcançando as exigências normativas acadêmicas. O leitor em formação também 
poderá construir proximidades no cenário escolar se este estiver repleto de ludicidade e propostas para a 
aprendizagem das regras da narrativa. Segundo Celso Sisto:

Esse universo de sala de aula, construído de proximidades, afetos e ludismo, certamente 
fortalece as nossas convicções de que a leitura e a formação do leitor se dão exatamente 
assim e de que, para ler literatura, é preciso que o leitor se familiarize com as regras da 
narrativa. (SISTO, 2015, p. 152).

O estímulo permitido pela escola é o diferencial que proporciona o crescimento do aluno. A leitura, além 
de possibilitar a descoberta dos outros, favorece a descoberta de si, a compreensão daquilo que terceiros 
não são capazes de dizer ou ler de cada um de nós. A cada emoção vivida em uma nova leitura, o leitor 
poderá expandir-se e expandir o seu entorno.

Sobre isso, Sisto (2015) afirma que:

Ler é também ler-se! O mundo cresce à medida que o leitor cresce. Apresentar às crianças 
os caminhos, permitir que elas experimentem, que convivam com a diversidade, que 
ordenem suas preferências, que aprendam a extrair prazer do poder de ler e imaginar e 
que reconheçam que os elementos da linguagem podem transformá-la em obra de arte 
é apenas o começo. Abarcar pelos olhos (num verdadeiro mar de signos gráficos!), pela 
emoção, na memória, no mais íntimo compartimento do sujeito, todos os livros que se leu 
é também prova concreta de que a educação, a escola, os mediadores da leitura cumpriram 
com eficácia o seu papel (SISTO, 2015, p. 159)

A eficácia da aprendizagem explorada a cada proposta de leitura vai depender da dinamização das relações 
estimuladas e potencializadas na prática diária. As propostas e estímulos constantes de leitura irão refinar 
cada vez mais a capacidade de leitura e escrita de nossos alunos.

Figuras 2, 3, 4 e 5 - Alunos escolhendo e lendo livros infantis.
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OBSTÁCULOS E ALTERNATIVAS DE AJUSTES ENCONTRADAS
No que se refere às dificuldades de socialização, partilha e demonstrações de individualidade, foi proposto 
o seguinte: agrupamentos maiores que os feitos normalmente, fazendo uma distribuição por hipóteses 
para a realização das atividades e no intuito também de favorecer a cooperação e integração entre os 
alunos no momento de resolver conflitos.

Sobre a necessidade de mais espaço para a construção de textos com a utilização das palavras geradoras, 
pensei melhorar essa situação da seguinte maneira: produzi uma prancha de madeira com dois lados de 
cores diferentes para chamar a atenção do aluno; nos lados, fiz cavidades para facilitar a introdução das 
mãos das crianças. Anexei velcro para ser utilizada juntamente com a capa de contação, como espaço 
ampliado para a produção textual dos alunos. Sempre na utilização das atividades, colocava fundo musical, 
pois utilizo as músicas como forma de relaxamento e incentivo à concentração.

As dificuldades de comunicação entre colegas e professores são um fator negativo que, em sua maioria, 
tem origem nas casas dos alunos, pois poucos pais mantêm conversas com seus filhos. Para amenizar 
essa situação, propus o favorecimento e a frequência dos momentos de comunicação oral por meio do 
manuseio dos materiais metafóricos por alunos e professora.

Com relação a graus de dificuldade que alguns alunos apresentaram ao realizarem algumas atividades do 
portfólio, pensei no ajustamento das cadeiras com formação de trios que tivessem ao menos um aluno em 
uma hipótese mais avançada que as dos outros dois, fazendo o combinado prévio de que este da hipótese 
avançada deveria ser o auxiliar dos outros. 

INTEGRAÇÃO DOS KITS DO L + N AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
O período de formação do projeto Leitura + Neurociências promoveu e estabeleceu níveis de compreensão 
sobre o processo de aprendizagem de meus alunos. A partir das aulas e dos materiais disponibilizados, 
foi possível estabelecer melhor a relação entre teoria e prática, que se tornou fato, bem como explorar 
possibilidades para despertar no aluno o prazer pela leitura.

Ainda recorrendo às palavras de Sisto (2015),

De modo geral, a linguagem literária explora possibilidades da língua que, no uso cotidiano, 
raramente são exploradas, mas também oferece ao leitor outras maneiras de renovar a 
percepção e também outros modos de aprender a realidade. [...] É preciso, então, despertar 
o leitor criança para o valor literário de determinados livros e textos [...]. (SISTO, 2015 p. 147)

O material doado pelo projeto é de grande riqueza, e as propostas de trabalho e sugestões (apresentadas 
sempre junto ao material) de instigarmo-nos e desafiarmo-nos é de grande relevância no ato de ensinar 
a cada novo dia. 

Um livro que contribuiu para o suporte teórico e para  o melhoramento de meu trabalho em sala de aula 
foi Aprendizado da leitura e da escrita: a ciência em interfaces (NASCHOLD et al., 2015b).
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Há um tempo, já venho desenvolvendo o trabalho que considera o texto literário como meio de incentivo 
à leitura e como agente humanizador, por acreditar que mediante os textos literários o gosto pela leitura 
é aumentado. Incentivo meus alunos a escreverem e sempre tento romper com a ideia de que para 
escrever é necessário ter dom, pois não é assim. Tudo que fazemos e queremos que seja bem feito 
merece esforço e dedicação. 

Compreender textos é um fenômeno complexo e, inquestionavelmente, relevante. Talvez 
por isso venha, há muito, despertando o interesse de estudiosos no campo da Linguística, 
da Psicologia e da Educação. De natureza multifacetada, o ato de compreender textos, orais 
ou escritos, envolve dimensões indissociáveis – a social, a linguística e a cognitiva, que o 
indivíduo se depara com o texto (SPINILLO e MAHON, 2015, p. 163).

Embora alguns alunos demonstrem medo diante do papel em branco, estou sempre contando minha 
história para eles. Falo que nem sempre gostei de escrever... Nem sempre gostei de ler... Mas nem sempre 
os dias são chuvosos. E, em um belo dia de sol, despertou em mim o desejo da leitura e da escrita. Alguns 
alunos dizem para mim que não conseguem escrever nada, mas sento perto deles, começo a conversar e 
coloco a primeira palavra em sua folha em branco. É o necessário para que comecem uma linda história.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

“Já era para ter acontecido este trabalho aqui na escola. Os alunos ficam muito mais atenciosos e estão aprendendo 
muito mais rápido. Não sei por que já não teve”.

Depoimento A

“Minha filha não gostava de fazer as atividades. Depois dessa Neurociência, quer viver fazendo tarefa a todo tempo. 
Será que o ano que vem vai ter? É para ter, não é?”

Depoimento B

“Realmente, estes testes são uma bênção. Deveria ter todos os anos para os alunos aprenderem mais”.
Depoimento C

“Fazer as atividades da Neurociência me fez compreender melhor as coisas, ler e escrever mais rápido e também 
memorizar os textos diferentes”.

Depoimento F

“Eu nunca vi Carlinhos tão animado para fazer as tarefas. Ele quase não entrava em sala de aula, aí agora a gente nem vê 
ele do lado de fora. Só sendo um negócio muito bom para ele estar tão interessado”.

Depoimento D

“É por isso que eu digo sempre. Criança gosta de novidade. Fazer coisas que chamem a atenção dela é fundamental. 
Enquanto os professores não entenderem isso, sempre vai existir problemas na educação. Criança é criança, e 
adulto é adulto. Os dois têm suas características e individualidades e devem ser tratados como tal”.

Depoimento E
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“Depois das atividades dos portfólios, eu fiquei mais inteligente e fiquei lendo e escrevendo melhor. Queria que no 
outro ano ainda tivesse portfólio para a gente trabalhar as atividades. É mais interessante”.

Depoimento G

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Toda disponibilidade, assim como todo envolvimento objetivando a melhoria de um setor, uma instituição, 
uma pessoa ou várias, merece consideração e agradecimento. É necessário esse reconhecimento ao 
projeto Leitura + Neurociências da UFRN pelo esforço empreendido para produzir um material didático 
pedagógico de qualidade para contribuir com a compreensão leitora, bem como à Secretaria Municipal de 
Educação de Ipanguaçu pelo investimento e colaboração com a proposta. 

O trabalho realizado com histórias ficcionais e a ação das metáforas intencionando ativar a aprendizagem 
da leitura e da escrita contribuem para uma reflexão urgente e necessária sobre nossa metodologia 
utilizada em sala de aula. 

Observou-se, no decorrer da aplicabilidade dos testes e do trabalho com os kits e materiais metafóricos, que o 
caráter lúdico contribui grandemente no processo de alfabetização dos alunos. 

As atividades propostas com utilização do material do L + N permitiram valorizar as expressões 
orais e corporais, bem como os conhecimentos metalinguísticos, demonstrando-se um significativo 
aprimoramento dos saberes de cada aluno envolvido neste projeto. 

Um ponto de grande importância nos materiais utilizados é que sua utilização não se esgota. O material 
poderá ser reutilizado sempre que necessário, sem sofrer dano. 

Ao longo da trajetória de estudos, foi possível refletir sobre o professor que somos na atualidade, buscando 
compreender de maneira crítica como estamos nos formando e como essa formação tem influenciado 
nossa maneira de olhar nosso aluno. 

A cada planejamento e trabalho desenvolvido a partir dos materiais disponibilizados pelo projeto Leitura + 
Neurociências, tive oportunidades de rever inúmeras questões de grande importância para o desenvolvimento 
da aprendizagem dos alunos, como também para nosso desempenho como profissionais. Uma questão que 
merece grande reflexão, por exemplo, é a adoção do Planejamento Educacional Individualizado (PEI). Apesar 
da necessidade da inclusão e da integração, as individualidades merecem um olhar especial. 

Apesar de ainda haver bastante caminho a ser percorrido no trajeto para o sucesso da educação, o 
comportamento do professor deve continuar por ser este: facilitador do processo de aprendizagem 
da leitura e da escrita, o que lhe outorga o título de “gerador de promoção intelectual”, mantendo o 
compromisso de contribuir com o avanço de nosso país.
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Conclui-se, então, que, apesar das dificuldades surgidas nesse percurso de aplicabilidade de atividades 
grafofonológicas, morfossitáticas, semânticas e pragmáticas integradas, fato que ocorre em qualquer 
excelente proposta pedagógica, compreender como ocorre no cérebro o processo de aprendizagem dos 
alunos é de fundamental importância para a proposição de atividades que venham permitir o avanço 
dos alunos logo nas etapas iniciais da alfabetização. A dimensão do projeto Leitura + Neurociências tem 
analogia com ganhar na loteria. Porém, um aspecto coloca essa experiência vivenciada no município de 
Ipanguaçu em grande vantagem – o dinheiro pode acabar, mas o conhecimento permanece e acompanha-
nos até o último momento de nossas vidas. Não ganhamos dinheiro todos os dias, mas aprendemos 
alguma coisa em todos os momentos.





ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCO FLORÊNCIO LOPES





INSPIRANDO O OUTRO:
UM TRABALHO FEITO COM VÁRIAS MÃOS
MARIA MAÍSA MARCOLINO ALMEIDA
DIRETORA DA ESCOLA

Durante a realização de meu trabalho monográfico na graduação, pesquisei acerca dos percentuais 
que demonstravam o fracasso da alfabetização brasileira, índices que me traziam muitas indagações a 
respeito desse processo. Diante desse quadro, sempre busquei alternativas que pudessem superá-lo em 
minha realidade local. O surgimento de uma especialização que pautava seus estudos nas descobertas da 
Neurociência aguçou minha curiosidade, fazendo-me questionar mais uma vez sobre o que eu poderia 
acrescentar à minha prática que, de certa forma, viesse a contribuir para um contexto mais favorável no 
sistema de alfabetização do país e de minha região. Foi nesse sentido que nos dispusemos a realizar a 
pesquisa na Escola Municipal Francisco Florêncio Lopes, mais precisamente, na sala do terceiro ano.

Como gestora, não pude estar em sala o tempo todo, nem aplicar os testes do IDEIA com todos os 
alunos, mas, nas vezes em que os apliquei, fui impactada com a função inspiradora que cada atividade 
trazia para as crianças. Observei que a sala contava com cinquenta por cento de alunos alfabetizados e 
que os demais estavam em processo de transição.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
Para Dehaene (2012, p. 165), “o cérebro da criança pequena quando chega à escola já está preparado 
para o reconhecimento das letras e das palavras”. Ainda segundo o autor:

O reconhecimento de objetos já funciona de acordo com um princípio combinatório, 
para a recombinação de vastos conjuntos de neurônios que codificam um alfabeto de 
formas que denominei de “protoletras”, dentre as quais um bom número já é semelhante 
a certas letras (DEHAENE, 2012, p. 165).

Partindo desse pressuposto, confirmamos, o que já apontavam alguns aportes teóricos que afirmam 
não ser a criança uma “tábula rasa” onde imprimimos marcas e expressões. A criança participa, sim, e 
ativamente, de seu processo de construção de aprendizado e a este imprime marcas e expressões dos 
conhecimentos prévios que já possui e que a sistematização ajudará a despertar.

vejo uma turminha com conhecimentos bem aguçados por 
atividades propostas nesse trabalho. Percebo uma professora 
discursando a respeito de como o cérebro aprende, consciente 
de que o biológico pode limitar, sim, a aprendizagem de uma 
criança, e dessa forma compreendo melhor suas individualidades
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Diante desse contexto, observamos a dialética da pesquisa proposta. Embasada nestes conhecimentos, 
ela sugere que a criança se identifique e se proponha a construir de forma ativa e complexa o seu 
significado das coisas.

Parafraseando Pegado (2015), posso dizer que nesta pesquisa os alunos ativaram suas “protoletras” (não 
que não as conhecessem no ano em que estavam, mas houve um despertar a respeito de sua variância) 
para dar sentido motivacional ao seu aprendizado. De acordo com o autor, “o professor deve captar a 
atenção do aluno e direcioná-la ao elemento pertinente ao aprendizado” (PEGADO, 2015, p. 90).

Dessa forma, a professora do terceiro ano da escola ousou quando se propôs a ativar o cognitivo de seus 
alunos a partir dessa proposição. Desafiou-se e desafiou a classe a expor-se a atividades estratégicas e 
pertinentes, e, estando todos motivados, obtiveram respostas imediatas a esses estímulos. Para tanto, foi 
fundamental a relevância do material aplicado, que se revelou sistemático, lúdico, inovador e coerente 
ao propor atividades que dialogassem com as novas descobertas das neurociências em interface com 
a educação Foi essa cientificidade que observamos na sala. Juntamente com o Manual Orientador Kit 2, 
vieram atividades que se coadunavam com coerência, atuação contínua e articulação didático-pedagógica.

Nas primeiras atividades (testes do IDEIA), diagnosticamos os momentos 
de cada um. A partir do mês de maio, L.I.NEU convidou a turma do terceiro 
ano para o desafio de viajar por um mundo lúdico. As primeiras atividades 
desse portfólio deram o tom do que viria. O robozinho, por meio da ficha do 
estudante, fazia as entrevistas. Mesmo os alunos que não estavam com suas 
escritas consolidadas esforçavam-se para não deixar o amigo sem resposta 
e desafiaram-se a escrever.

A motricidade foi outro aspecto que vimos avançar a passos largos com 
as atividades de recorte e colagem, pois a vivência com as formas das 
letras ajudou a minar percalços já configurados nas dificuldades de alguns 
alunos com a variância das letras. Compreender as formas no sentido 

maior do contexto do ambiente tornou singulares alguns comparativos que os alunos fizeram. As rodas de 
conversa comprovavam a todo instante o aumento do vocabulário e o avanço da oralidade.

Entre tantas atividades enriquecedoras, a metáfora permitiu aos alunos sentirem-se personagens 
principais, e não meros coadjuvantes. Um dos momentos que vivenciei em sala foram as recitações dos 
poemas, com entonações, para mim, perfeitas. Cecília Meireles pareceu uma autora “secundária”, pois os 
alunos escreveram tão singularmente que percebi os altos níveis de apropriação das pequenas estrofes 
guardadas em si mesmos.

Concordo com a grandeza da pesquisa realizada e acredito na autora do Manual Orientador Kit 2  
quando diz:

Por fim, é importante destacar que a ideia que une as atividades que compõem os kits é 
simples e clara: alfabetizar envolve a linguagem oral, escrita e lida, de tal maneira que, de 

Figura 1 – Aluna com o Portfólio concluído.
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início, as formas que compõem as letras que formam as sílabas, palavras, frases, parágrafos e 
textos que possam ser lidos e escritos sejam manuseadas em paralelo durante atividades de 
montagem e remontagem desses elementos, num movimento gradativo de expressão dos 
elementos pelo jogo dinâmico entre as partes e o todo. Em alguns momentos, será necessário 
frisar as partes para a apreensão do todo. Nessa arquitetura, é imprescindível valorizar 
atividades que propiciem a metarreflexão linguística e a realização de jogos de linguagem 
de base à alfabetização, uma vez que essas estratégias proporcionam a necessária apreensão 
pelo alfabetizando das semelhanças e sutis diferenças entre as linguagens falada, escrita e lida 
para o alcance do uso argumentativo da linguagem falada, da compreensão leitora plena e da 
escrita correta (NASCHOLD, 2015a, p. 95).

Como gestora, uma grande preocupação era não poder participar presencialmente do cotidiano desses 
trabalhos. Para amenizar minha ausência, estreitei a relação com a professora, tornando-se a conversa 
o nosso ponto de compreensão e esforço mútuo. Outra estratégia foi entrevistá-la após cada aplicação. 
Durante os diálogos, planejamos possíveis horários para que eu pudesse estar na sala.

A professora, que já acompanhava a turma desde o ano anterior, conhecia as dificuldades de cada um. Sua 
prática antes do L+N pautava-se na concepção socioconstrutivista, alinhando suas concepções didático-
pedagógicas com as orientações do PNAIC. Sendo assim, realizava periodicamente testes de leitura e 
escrita com palavras dissílabas, trissílabas, polissílabas e monossílabas (exatamente nessa ordem).

Destes testes periódicos, surgiram o diagnóstico de dez alunos alfabéticos na escrita. Destes, alguns liam 
perdendo a compreensão do texto, quatro crianças estavam em transição do silábico-alfabético para o 
alfabético, com leitura bem silabada, e três em processo ainda de reconhecimento de letras, junção de 
sílabas e pouca leitura.

A partir dos trabalhos com o IDEIA, o atendimento individual permitiu que se apontasse um diagnóstico 
mais preciso de escrita, leitura e compreensão textual, e já se tornou clara para todos nós a importância 
desse projeto e de alicerçarmos nosso trabalho na clara exposição de seu objetivo para os alunos. 

Na aplicação dos testes, especialmente, percebemos a necessidade de ajustar o atendimento individualizado 
para o horário inverso, pois a utilização do cronômetro (mesmo com a explicação do seu uso) deixou alguns 
alunos apreensivos. No entanto, com o decorrer da aplicação, os testes foram bem aceitos. Algo curioso é 
que as crianças que já tinham certa fluência na leitura sentiram dificuldades no trava-língua; já outras, que 
ainda não liam, conseguiram falá-lo com mais tranquilidade. Nesse sentido, abriu-se um novo olhar sobre 
as individualidades presentes naquele contexto.

Com o decorrer dos trabalhos, vimos o comprometimento de cada educando, o esforço em prosseguir 
e conseguir superar os desafios. Ao concluirmos as aplicações, presenciamos avanços na oralidade, no 
reconhecimento da variância das letras, na concentração, no compromisso em não deixar nada incompleto 
em qualquer traço que se denominasse escrita.

Na etapa seguinte do trabalho, as crianças já apresentavam comprometimento e envolvimento com as 
metas propostas. Com as discussões implementadas ao longo da especialização, nós também tínhamos 
objetivos mais claros e atingimos um sentido motivacional quando apresentamos o primeiro portfólio, 
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a história de L.I.NEU e o Enigma das Letras, que encantou crianças e adultos. Trazendo a proposta de 
ludicidade, mexeu com o imaginário no contexto dos conhecimentos prévios dos alunos, fez um contrato 
de parceria e tornou-se amigo para todas as horas, revelando emoção na turma. 

Essa sequência de atividades foi muito bem articulada pela professora por meio de estímulos diários e 
de sua dedicação. Cada atividade desse portfólio foi bem vivenciada. A estratégia do convite fez a turma 
acreditar que viajavam e participavam, sim, daquela aventura. O crachá de uso diário permitiu que se 
inserisse o contexto de identidade cultural, enquanto as demais atividades (recorte, colagem, montagem, 
remontagem, objetos metafóricos, entre outras) deram o tom da complexidade e trouxeram riqueza de 
detalhes impressionante. Dessa forma, motivadas, as crianças envolveram-se com tanto empenho e desejo 
que o desenvolvimento da leitura e da escrita, para elas, antes enfadonho e cansativo, agora se apresentava 
bem mais com cara de aventura.

Nesse ambiente de parceria, presenciamos o acionamento dos conhecimentos prévios das crianças nas 
rodas de conversa e nas opiniões dadas. Víamos uma oralidade aflorada, comparações com o cotidiano, 
aumento do vocabulário, tudo caminhando de forma contínua, consolidando esse processo.

A cada jogo e brincadeira, havia críticas valiosíssimas. As crianças quiseram que levássemos o livro da 
Chapeuzinho Vermelho para que pudessem compará-lo com o livro da Chapeuzinho Amarelo. Fizeram 
inferências, deram opiniões e divergiram, em uma discussão saudável para todos nós que estamos em 
processo de amadurecimento.

Esses alunos não se sentiram coadjuvantes de uma história. Eles eram protagonistas e levaram o mundo 
inteiro para dentro daquele espaço de sala de aula.

Crianças até que se inserem facilmente em um universo lúdico, mas, como adultas, as demais partícipes 
não ficaram devendo. Foi possível ver pessoas adultas despindo-se de si mesmos, de seus tão arraigados 

relacionamentos com o livro didático e de suas concepções 
já tão bem fortalecidas e emaranhadas à sua prática, 
aceitando desconstruir-se um pouco para reconstruir-se e 
dar uma nova perspectiva ao seu olhar de alfabetizadoras.

Pois é – há poesia e poema em romper dogmas; há rimas 
em conhecer como o cérebro executa sua capacidade 
cognitiva; há destreza em cronometrar o tempo e descobrir, 
em testes, capacidades reais e intelectuais de cada um; há 
prazer em ler Cecília Meireles em “Pescaria”.

AJUSTES NA EXECUÇÃO DO TRABALHO
Durante a aplicação do IDEIA e dos Kits L+N, estava inserida na gestão da escola, o que dificultou bastante 
a questão tempo. Para aplicar os testes, necessitávamos de tempo, então, decidimos realinhar nossas 
estratégias. Uma delas foi entrevistar professora e alguns alunos após a aplicação do IDEIA; a outra foi 
atender no horário inverso. Seguindo esses nortes, a questão do tempo foi sendo superada.

Figura 2 – Encaixando as palavras após a  
leitura do poema “Pescaria”.
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INTEGRAÇÃO DOS KITS AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
A professora, com muita determinação, integrou a equipe gestora em seu trabalho, e, sempre que 
podíamos, estávamos na sua turma. Como já estava acostumada a trabalhar com projetos e sequências 
didáticas, o desenvolvimento do trabalho com os kits transcorreu naturalmente.

Os primeiros contatos com os materiais causaram muita euforia e animaram a todos nós. Após a reunião 
com os pais, a professora seguiu a proposta de cada atividade, inicialmente com o convite de L.I.NEU, 
depois com o preenchimento do convite e a ficha do estudante, fazendo com que a turma se sentisse 
realmente dentro do projeto. A atividade do crachá trouxe a identidade de cada aluno para essa aventura.

Entre as atividades, as crianças elegeram a mais querida: construir L.I.NEU. Realmente foi prazeroso vê-lo saltar 
do seu livrinho para as mãos de cada aluno. Aliado ao seu portfólio, veio a amarelinha, um resgate histórico 
e cultural. Chapeuzinho Amarelo chegou no meio do folclore brasileiro, que causava medo nas crianças, e 
também veio Chapeuzinho Vermelho visitar a sala, para que os alunos pudessem comparar as histórias.

Junto a essas atividades, os objetos metafóricos e a capa da contação de história foram grandes aliados, 
sendo utilizados na rotina diária da sala. O uso do bingo foi ampliado para outras atividades, e a professora, 
junto com a supervisora, fizeram uma pescaria.

Por fim, estão as parábolas de Leonardo da Vinci e os poemas de Cecília Meireles. Os poemas em si (talvez 
porque os amo) evidenciaram mais ainda a riqueza literária desse trabalho.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Dentre tudo que tenho vivenciado, os depoimentos e opiniões, sejam de alunos, da professora ou dos 
demais envolvidos nessa proposição, têm demonstrado o sucesso desse trabalho. A professora da sala 
relatou que agora compreendia que alfabetizar é bem mais complexo, pois envolve os limites do cérebro e 
suas sinapses. Falou também que agregou riquezas de detalhes à sua prática, compreendendo que precisa 
iniciar das partes e na ludicidade, compreendendo o todo que envolve esse processo.

Alguns alunos falaram da importância de conhecer L.I.NEU e da sua coragem em busca da escola, como 
também da alegria de realizar as atividades. Enquanto gestora (por função) e professora alfabetizadora, 
sinto ter desconstruído aspectos de algumas concepções. Elas ainda têm o seu valor, e apenas agreguei 
novos conhecimentos e acabei por reportar-me ao método com o qual fui alfabetizada (método sintético), 
só que dessa vez com a riqueza de construção do lúdico, dando-lhe com certeza uma nova moldura.

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Como mencionei na introdução, havia muitas inquietações a respeito dos indicadores da alfabetização do 
nosso país. Nesse sentido, sempre busquei envolver-me com práticas que pudessem melhorar as ações 
implementadas em sala de aula. Ao longo desse processo, deparei-me com grandes desafios, e não é fácil 
romper com nós mesmos e praticamente trilhar um caminho sob uma nova compreensão.
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Não posso faltar com a verdade e dizer que a turma do terceiro ano, que pesquisei, não conhecia a forma 
das letras. Se isto dissesse, estaria desacreditando a professora que os acompanha desde o ano anterior e 
que com muita dedicação e esforço desempenha o seu trabalho. No entanto, percebemos que os materiais 
dos kits não se esgotam em si, podendo ser utilizados sob uma nova perspectiva, de acordo com cada um, 
e implementar as práticas de ensino da leitura e da escrita em espaços escolares.

Nesse sentido, podemos garantir o aprendizado cognitivo e linguístico de cada criança partícipe 
dessa pesquisa. Afirmamos que a sala de aula do terceiro ano se tornou um espaço bem mais  
favorável ao aprendizado.

Alunos que a princípio perdiam o sentido do texto enquanto liam agora fazem inferências, lendo e amando 
ler poesias pelo prazer da leitura. Nas suas escritas, estão mais seguros; também estão mais críticos quando 
se autoavaliam, mais seguros nas suas opiniões, nas suas limitações; estão mais desbravadores, sem medo 
de prosseguir atuando sobre seus conhecimentos já alicerçados.

Vejo uma turminha com conhecimentos bem aguçados por atividades propostas nesse trabalho. Percebo uma 
professora discursando a respeito de como o cérebro aprende, consciente de que o biológico pode limitar, 
sim, a aprendizagem de uma criança, e dessa forma compreendo melhor suas individualidades. Em um dos 
nossos diálogos, a professora nos contou da rapidez com que os alunos agora fazem ditados e mencionou 
um aluno que ampliou sua leitura bem mais rápido do que seria convencional em anos anteriores.

Portanto, temos por certo que havia uma sala de terceiro ano antes e que agora há uma bem melhor após 
o projeto L+N, porque a metarreflexão linguística não alcançou somente os alunos desse estudo aplicado 
– ela atingiu bem o nosso ego, ego de pedagogos que já trilharam vários caminhos, sendo autores e 
atores de incontáveis “fracassos”. Isso porque sempre acreditamos que, ao ler e aplicar determinada teoria, 
daríamos conta do começo, meio e fim do processo, não respeitando, por inúmeras vezes, nas nossas 
“cegueiras teóricas”, os que estavam bem à nossa frente.







PRÁTICAS REVISTAS: 
O CAMINHO DA FORMAÇÃO CONTINUADA
FRANCISCA CRISTINA BARBALHO
DIRETORA DA ESCOLA

Compreendo que um curso de formação continuada é espaço, por excelência, para acontecerem leituras, 
discussões e trocas de saberes e para novos conhecimentos serem construídos. Nesse sentido, a formação 
é necessária para fomentar nossa prática docente em meio aos desafios encontrados diariamente no 
cotidiano da sala de aula. Então, quando recebi o convite para participar do curso Leitura + Neurociências, 
logo me despertou a vontade de entregar-me a ele, assim como a curiosidade em saber as contribuições 
que o curso poderia oportunizar para amenizar minhas inquietações profissionais.

Constantemente, preciso refletir, revisar minha postura formativa, procurando superar limitações 
teórico-metodológicas com relação à aprendizagem, principalmente da alfabetização, e a proposta da 
pós-graduação apresenta um contexto inovador, voltado para este processo de ensino-aprendizagem 
da competência leitora.  

São recorrentes as pesquisas que apresentam preocupação com o mau desempenho do ensino público 
no Brasil, principalmente quando se refere ao processo de alfabetização. Dentro desse contexto 
de negatividade, estudiosos na área reúnem-se para discutir e procurar alternativas que possam 
desacentuar esta realidade.

Em meio a estas discussões, são colocadas questões envolvendo a forma como está sendo trabalhado o 
processo de aquisição da leitura e da escrita, considerando-se metodologias não tão adequadas à formação 
leitora e dando-se prioridade a outro olhar que acrescente inovações teórico-metodológicas nesse sentido.

A alfabetização necessariamente é um processo calcado na linguagem oral e composta 
de atividades para ensinar a ler e a escrever e que, uma vez instalado cerebralmente, 
guarda em si o potencial de propiciar a leitura fluente e a escrita competente de textos 
pelos alfabetizados (NASCHOLD, 2015, p. 19).

esta relação entre aprendizagem implícita (epilinguística) e 
explícita (metalinguística) persiste durante todo o processo 
de alfabetização, que, por sua vez, se dá por toda vida, se 
considerarmos que, quanto mais a criança ou o adulto ler, 
melhor lerá, princípio sustentado pelos mecanismos implícitos 
de memória. Dentro dessa perspectiva, pode ser ressaltado o 
elo com os aspectos essenciais das bases neurais da leitura
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Percebe-se que o trabalho da alfabetização, com esse olhar, valoriza tanto as experiências orais que 
envolvem os conhecimentos epilinguísticos construídos pela criança, na sua maioria, no meio familiar 
e social, quanto os conhecimentos metalinguísticos, que ocorrem no espaço da cultura escolar formal. 
Compreende-se que a criança já tem um repertório de conhecimentos da aprendizagem implícitos e que 
no espaço escolar os relacionará com os conhecimentos específicos da educação formal:

As crianças, quando ingressam na educação formal, já trazem considerável conhecimentos 
linguísticos de natureza epilinguística e implícita que, aliados aos conhecimentos 
metalinguísticos e explícitos que ocorrem com prioridade no universo escolar (mas não 
somente nele), propiciam a alfabetização (GOMBERT, 2013 apud NASCHOLD, 2015a p. 19).

Esta relação entre aprendizagem implícita (epilinguística) e explícita (metalinguística) persiste durante 
todo o processo de alfabetização, que, por sua vez, se dá por toda a vida, se considerarmos que, quanto 
mais a criança ou o adulto ler, melhor lerá, princípio sustentado pelos mecanismos implícitos de memória. 
Dentro dessa perspectiva, pode ser ressaltado o elo com os aspectos essenciais das bases neurais da leitura.  

Recentemente Cohen e seus colaboradores (2000, 2002) através do uso de técnicas de 
imageamento cerebral comprovaram a importância da Área da Forma Visual das Palavras 
(AFVP) conectada às demais áreas do cérebro (em especial as áreas dos processos fonológicos, 
semânticos, motores, articulatórios e espaciais) durante a leitura ( Ibid, p. 21).

Este aspecto é destaque neste trabalho, pois apresenta inovação no que se refere ao processo de 
alfabetização, já que antes não tinha sido levada em consideração a importância da reciclagem neuronal, 
tendo em vista que a escrita e a leitura são extraordinárias e recentes invenções humanas, o que é 
confrontado com o princípio da invariância visual. Segundo Naschold (Ibidem, p. 21), “para aprender a 
ler, é necessário desprender o princípio milenar universal da invariância da visão humana para objetos e 
rostos, reciclando-o para o princípio da variância das letras”. Vale salientar que a questão da forma não-
linear da decodificação da leitura é vivenciada nesta pesquisa. Para Cohen e colaboradores (2000, 2002) 
e Dehaene (2006), “mesmo que a leitura seja da palavra, para lê-la é necessário decodificá-la em partes” 
(apud NASCHOLD, 2015a, p. 21). Considerando-se, assim, que as crianças passam por quatro fases – pré-
alfabética, alfabética parcial, alfabética total e alfabética consolidada –, necessariamente, esse processo 
não acontece de forma linear, podendo ocorrer alternância de fase.

Em consonância com esse processo, é relevante atentar para a relação social. A pesquisadora, ao citar 
Freire e Borich, faz o seguinte comentário:

As crianças desde muito cedo devem ser incluídas nessas importantes práticas culturais, 
exercendo-as pelos atos de fala de forma ampliada, pois, sem o uso articulado dessa base 
linguística, se torna praticamente impossível alfabetizar com sucesso ou formar leitores 
competentes e capazes de formular ideias e posicionamentos próprios e originais. Nesse 
sentido, a bagagem cultural se destaca no processo de alfabetização (FREIRE, 1987; BORICH, 
2006 apud NASCHOLD, 2015e, p. 271).

Outro ponto que é necessário expor aqui é a importância que este projeto dá para o uso das metáforas 
dentro do processo de alfabetização, pois, mesmo sendo objeto de investigação em várias áreas de 
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conhecimento, poucos estudos lhes dão a devida importância na ampliação da compreensão do sentido 
da linguagem para as crianças. Como os pesquisadores mencionam,

As metáforas, sejam elas as figuras de linguagem, conceituais ou as corporificadas, não são 
meros elementos de enriquecimento ou de complexidade da linguagem; pelo contrário, são 
elementos capitais do entendimento e da clarificação da linguagem, portanto, elementos-
chave da compreensão leitora. Isso confirma a máxima anteriormente referida de que a chave 
da compreensão do sentido está menos na precisão e mais na riqueza das relações entre  
conceitos inter-relacionados (NASCHOLD et al., 2015e, p. 269).

As metáforas, portanto, são elementos da linguagem que possibilitam o enriquecimento e a ampliação 
cultural, estruturando, de certa forma, o pensamento humano.

O projeto procurou, de forma cuidadosa, ir além do que já foi discutido sobre o processo de alfabetização, 
apropriando-se dos aspectos neurais. Com outros colaboradores, propõe uma metodologia inovadora que 
acrescenta um olhar diferente sobre como realmente uma área de nosso cérebro entra em correlação com 
o corpo para desenvolver esta atividade considerada como nova na capacidade humana: ler.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS L+N NO COTIDIANO ESCOLAR
Dentro de um cronograma pensado e organizado pela equipe que está à frente deste projeto, iniciamos o 
desenvolvimento das atividades nas salas de aulas com as aplicações dos testes do IDEIA, momento este em 
que foi apresentado um termo de compromisso do projeto para os pais dos alunos. Em seguida, as demais 
atividades foram sendo realizadas desde o mês de julho, estendendo-se até dezembro do ano de 2016.

Durante esse período, houve a participação da supervisora escolar, equipe gestora, pais de alunos, bem 
como a presença de representantes da Secretaria de Educação do município e da coordenação do L+N 
pela UFRN. É importante evidenciar que a turma do 3° ano de alfabetização, composta por 17 alunos, 
apresentava, em termos gerais, um bom desenvolvimento de leitura e escrita, e somente quatro alunos 
encontravam-se em fase alfabética parcial. Este fato pode ser mensurado nas aplicações e resultados 
dos testes do IDEIA, entretanto, é correto afirmar que o trabalho, com toda a sua inovação, acrescentou 
consideravelmente a estas competências. 

De imediato, houve um grande envolvimento por parte de todos. Aqueles que se sentiam com 
mais dificuldade na realização das tarefas tinham o companheirismo dos colegas e da professora. 
Gradativamente, percebiam-se avanços em todos os sentidos, pois cada um era conhecedor do que 
realmente objetivávamos com este projeto; isso foi bastante explicitado desde o início, reforçando-se 
sempre no decorrer das atividades.

Entre tantas atividades a serem realizadas, iniciamos com a exposição do material na sala, e em seguida 
começamos a trabalhar o portfólio de L.I.NEU. Houve um grande envolvimento da turma a cada momento 
explorado. Foram realizadas como práticas educativas: exposição de slides, o dado das formas das letras, o 
bingo das palavras, a capa de contação e palavras geradoras e o jogo da quadra espelhada, entre outras.
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Todas estas foram sendo trabalhadas em sequência didática programada pela professora, pois também era 
necessário dar conta de outras tarefas envolvendo o processo de ensino-aprendizagem. Durante todo o 
período de acompanhamento, presenciava a preocupação da educadora em esclarecer de fato a finalidade 
do projeto Leitura + Neurociências aos alunos.

Quando iniciamos o projeto, dialogamos com eles, ficando combinados os objetivos que norteavam o L+N, 
assim como também sensivelmente pedimos o comprometimento deles para toda a realização do trabalho. 
O material ofertado pelo projeto é de excelência tanto na qualidade impressa quanto na proposta teórico-
metodológica, favorecendo o sucesso de cada aluno e do professor na procura de superar desafios e limitações  
presentes no processo da alfabetização.

Diante de todo o acervo de materiais, organizaram-se rotinas semanais para trabalhá-los. Sabendo-se 
da riqueza de informação e conhecimento a serem explorados, o acervo foi sem pressa sendo aplicado, 
intercalando-se outros materiais dos planos de aula e interdisciplinarizando os portfólios, principalmente 
o de L.I.NEU, que se estendeu a inúmeras problematizações. Os momentos de contação de história 
encantavam e surpreendiam os alunos com todo aquele aparato de material metafórico. 

Observou-se que a professora, na maioria das vezes, organizava a sala de modo a trabalhar coletivamente, 
privilegiando o saber de cada educando, sendo que a cada contato com o material dado, com as 
experiências vividas por eles, cada olhar de curiosidade já era o ponto de partida para aplicar novas 
atividades. O interesse dos alunos era motivação para a educadora continuar propondo estratégias que 
envolviam o avanço da leitura e da escrita de todos. 

O trabalho frequentemente iniciava-se com a retomada do assunto da aula anterior, reforçando-se as 
discussões e os conhecimentos e sequenciando-se os níveis das atividades para atender às necessidades 
individuais e coletivas. Os kits foram de relevância para o resultado alcançado na realização do projeto, pois 
ofertavam inúmeras possibilidades de aprendizagem para as competências e habilidades a serem atingidas. 

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Diante do cotidiano da realidade da escola, fui encontrando alguns obstáculos com relação à aplicabilidade 
dos testes do IDEIA, como também no que se refere ao acompanhamento das diversas atividades contidas 
no projeto Leitura + Neurociências, uma vez que atuei como coordenadora, pois sou da gestão escolar. 
Esta função implica um volume de responsabilidades e tarefas que muitas vezes ultrapassa nossos limites 
para operacionalizá-las. Dessa forma, procurei conciliar a gestão em sala de aula para a realização das 
diversas atividades, como as dos portfólios e outras. 

Apesar destes transtornos, participei do projeto de forma consciente do compromisso e de sua importância, 
intercalando horários e usando o terceiro momento, à noite, para preparar o que realmente dava para 
fazer. Assim, contribuí positivamente para a realização do projeto Leitura + Neurociências.

INTEGRAÇÃO DOS KITS DO L+N AO PLANEJAMENTO CURRICULAR
Como atuei no projeto nas condições de suporte, em colaboração com a professora do 3° ano, acrescento 
que a docente, com sua inteira dedicação e sua experiência na área de atuação (processo de alfabetização), 
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teve toda preocupação em integrar os materiais dos kits do projeto Leitura + Neurociências à sua prática 
cotidiana, assim como em enriquecer os momentos com outros recursos metodológicos, da sua vivência 
como profissional comprometida com o diferencial dos seus alunos.

Em grupo, organizamos todo o cronograma de rotinas semanais para aplicação do material, procurando 
relacionar os conteúdos previstos para os semestres e as necessidades dos alunos. Dessa forma, foram 
sendo trabalhados os portfólios L.I.NEU, Chapeuzinho Amarelo, Amarelinha, as parábolas de Leonardo 
Da Vinci e os poemas de Cecília Meireles, interdisciplinarizando-os, pois requerem do profissional uma 
compreensão que não há nos livros didáticos; portanto, se faz necessário problematizar questões de 
diferentes componentes curriculares. Ainda, os livros ocupam um momento especial na sala de aula. 
Costumeiramente, são feitas atividades explorando a utilização do livro literário, o que neste período tem 
sido mais enfatizado. Todo o kit foi lido e trabalhado, agregando-se outros livros da literatura infantil, como 
Chapeuzinho Vermelho, As três chapeuzinhos, Curupira, Brinca comigo? e O Ponto, dentre outros.

As contações de histórias surpreendiam a turma com o uso dos materiais metafóricos. L.I.NEU foi um 
espetáculo. Em um desses momentos de contação, tive a oportunidade de contar a clássica história de João 
e Maria. Preparei o cenário, e, com o uso dos objetos, percebeu-se a grandeza de detalhes, crescendo as 
possibilidades de discussão e apropriação de habilidades leitoras dos alunos. Menciono também a importância 
das brincadeiras dentro deste contexto, envolvendo momentos de descontração e aprendizagem, como: a 
amarelinha da leitura, a pescaria e o bingo.

A professora, com sua experiência de sala de aula, há anos alfabetizando, cria situações envolvendo toda a 
turma e propondo momentos de interação e socialização. Crescem, assim, as possibilidades de ampliação 
da aprendizagem, trabalhando-se as atividades do material e priorizando-se o que os alunos de fato estão 
precisando para que os avanços aconteçam.

Por fim, são muitos os aspectos que podem ser mencionados com relação ao trabalho desenvolvido, pois 
a diversidade do material acarreta isso.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Diante do trabalho realizado em sala em colaboração com a professora, não podia deixar de registrar 
algumas falas dos alunos que se encontravam inteiramente dedicados ao projeto.

“Vou falar sobre os portfólios. O que mais gostei foi o do Chapeuzinho Amarelo. Eu aprendi que não é para ter 
medo, que temos de ser corajosos com as coisas que vêm pela frente”.

Aluno 1

“Eu achei bonito e muito bom porque aprendi a ler. Também aprendi os pontos de interrogação e exclamação.  
Por isso foi muito legal”.

Aluno 2
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“Eu achei muito interessante, legal e divertido. Melhorei minha leitura e também aprendi a colocar pontuação no 
texto, por isso gostei muito de trabalhar essas atividades”.

Aluno 3

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Ao iniciar o projeto com o trabalho dos kits, logo percebi a riqueza que eles apresentavam e, à 
medida que foram sendo desenvolvidas as atividades, fui encontrando subsídios para muitas das 
minhas inquietações profissionais. Até então, não havia presenciado estudos no campo do processo 
de alfabetização que enveredam para o olhar das bases neurais da leitura, enfatizando metodologias 
inovadoras que, de certa forma, desconstroem a dualização do processo de alfabetizar, envolvendo a 
ideia da linguagem falada, escrita e lida.

Diante dessa perspectiva, passei a compreender melhor como se processa em uma parte do cérebro da 
criança essa competência leitora. Sabendo um pouco mais sobre esse tipo de ativação neural, fiquei mais 
atenta para perceber as limitações e dificuldades dos alunos. Em colaboração com a professora, fomos 
observando e procurando intervir com o material, na medida do possível, promovendo avanços nesse 
sentido. Em diálogo com a docente, percebo como os avanços foram significativos em diversos sentidos, 
tais como: gosto pela leitura, interpretação escrita e oralidade, assim como a interação, a socialização e o 
coletivo foram intensamente fortalecidos. Os alunos passaram a recortar e colar melhor, e aumentou o nível 
de leitura. Aqueles que pouco se interessavam passaram a ler e a participar das discussões, acentuando 
suas opiniões e avançando no processo da escrita; os que pouco produziam textos melhoraram, e os 
demais aprofundaram-se, produzindo textos mais coesos.

Reconheço que este período foi imensamente aproveitado em minha identidade, em caráter tanto profissional 
quanto pessoal. Estes espaços de formação realmente ampliam nosso olhar e possibilitam reflexões e revisões 
do nosso trabalho. Isso fomenta nossa luta diária para permanecer acreditando que o espaço escolar é o 
diferencial para o protagonismo das pessoas.







POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM: 
ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DA  
LEITURA E DA ESCRITA NA PERSPECTIVA  
DA CIÊNCIA DA LEITURA
ARIDENIS HENRIQUE RODRIGUES
COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA

Partindo da compreensão de que as práticas pedagógicas são culturais e evoluem em função das 
necessidades sociais emergentes é que me propus a participar do projeto Leitura + Neurociências e 
do curso de pós-graduação gestado nele, já que este se apresentou como momento de aprendizagem 
de novas práticas de alfabetização. As frequentes indagações a respeito do papel social da educação, 
especificamente da alfabetização, levaram-me a participar desta experiência. 

Preocupava-me a diferente realidade educacional vivenciada pelas crianças nas escolas da rede privada 
e pelas crianças das escolas públicas. Enquanto as crianças de classe social elevada são alfabetizadas, 
muitas crianças das escolas públicas não conseguem atingir esse nível de aprendizagem, acarretando 
vários déficits para o seu desenvolvimento nos anos seguintes. Por acreditar na importância de 
aprofundar o estudo sobre a alfabetização, melhorar minha prática como coordenadora pedagógica 
e professora alfabetizadora, compreender de que forma as ações dos profissionais que atuam com 
crianças favorecem ou não a aprendizagem e contribuir em favor da efetivação de uma educação 
pública de qualidade, procurei participar do L+N e do referido curso.

TRAJETÓRIA DE EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS KITS 
DO PROJETO LEITURA + NEUROCIÊNCIAS
De acordo com Naschold (2015, p. 11), a proposta do projeto Leitura + Neurociências faz parte de 
um contexto que envolve o processo de aprendizagem e, em especial, a alfabetização, “considerando 
aspectos psicolinguísticos, educacionais, culturais e sociais” que lhe são essenciais. Envolve, ainda, 
“toda a fisiologia corporal, em que lado direito e lado esquerdo do cérebro se interconectam, 

As intervenções e estratégias de trabalho em grupo, 
considerando as etapas de leitura e escrita dos alunos, 
com contação e reprodução de história, contaram com 
a participação das crianças e de alguns pais, os quais 
aceitaram o convite para esta tarefa usando o material 
metafórico. Além disso, foi realizado o mapeamento 
das atividades, intercalando-se a interdisciplinaridade, a 
dramatização, o bingo com palavras e frases, bem como 
as brincadeiras da pescaria e da amarelinha e a aplicação 
das atividades dos portfólios nas intervenções realizadas 
cotidianamente na sala de aula.
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simultaneamente, no processo da aprendizagem”. Nesse contexto, professores dos Departamentos de 
Educação da UFRN e do Instituto do Cérebro - UFRN unem-se em torno da tarefa de alfabetizar crianças 
“considerando importante aliar os aspectos essenciais às bases neurais da leitura na utilização de 
metodologias inovadoras que colocam em interface parte e todo na busca da necessária desdualização do 
processo de alfabetizar” (NASCHOLD, 2015a, p. 11).

Segundo a metodologia indicada pelo projeto, é possível alcançar o sucesso escolar – alfabetização –, 
contradizendo a situação de exclusão, evasão e fracasso de milhares de crianças e jovens. Naschold (2015a) 
indica que, havendo uma metodologia inovadora que coloca em interface parte e todo, que faça uso de 
material adequado, de atividades significativas e de prática consciente, a tendência é que o professor 
apresente bons resultados. 

Diante da preocupação com o quadro de insucesso escolar dos alunos em processo de alfabetização, a 
Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu (RN) estabeleceu uma parceria com a UFRN, em 2015, 
mediante o projeto Leitura + Neurociências. Tal parceria consistia na realização de um curso de especialização 
para professoras e coordenadoras da rede do município –, com o objetivo de desenvolver, nas salas de aula 
das participantes do projeto uma metodologia inovadora. Esta é formada por um conjunto de atividades 
nas quais são utilizados materiais com características de ludicidade, contidos nos kits grafofonológicos, 
morfossintáticos, semânticos e pragmáticos, assim configurados:

•  Kit A: Eu e a Escola – composto por quatro materiais básicos que enfatizam a identidade, a 
cooperação da criança no grupo áulico e o desenvolvimento de jogos de linguagem de base para a 
alfabetização;

•  Kit B: Eu, as letras e as palavras na Escola do L.I.NEU – formado por nove tipos de materiais, em 
que se trabalham os aspectos iniciais da leitura. Parte das formas das letras do alfabeto, na quebra 
da invariância e no avanço da hipótese logográfica para a hipótese grafofonológica; trabalha a 
decodificação dos elementos que formam palavras geradoras presentes em uma história ficcional 
escrita com a finalidade de orientar o processo de ensino do professor junto aos alfabetizandos; 

•  Kit C: Eu, o jogo e a brincadeira no mundo das letras e palavras – é formado por 10 tipos de materiais, 
a serem articulados com os demais kits e as dinâmicas do professor;

• Kit D: é composto por 15 materiais, dentre os quais, seis são portfólios didáticos de histórias 
(ficcionais) de reconhecida qualidade linguística e literária. Cada portfólio didático de história é 
acompanhado de um caderno de recorte (no qual estão as atividades para produção de recortes, a 
serem montados em colagens e pinturas no portfólio didático). 

Os kits são acompanhados de uma caixa de material enriquecedor das atividades, onde estão presentes 
diversos produtos adequados à faixa etária e ao desenvolvimento cognitivo e estético-lúdico infantil na 
oportunização da diversificação do ambiente pedagógico-didático da alfabetização, elemento esse de 
suma importância do trabalho proposto pelo projeto Leitura + Neurociências.
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Com a participação no curso, atuando como coordenadora da escola, tive a oportunidade de acompanhar 
e participar ativamente do projeto. Na prática, foram realizados auxílios e orientações à professora e aos 
alunos durante todas as etapas do processo de aplicação das atividades integradas ao material dos kits, 
tendo sido essas desenvolvidas com uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental – anos iniciais.

Nessa perspectiva, focalizamos o trabalho realizado pela professora da turma do 3º ano, composta por 17 
alunos de escola pública no município de Ipanguaçu (RN), em parceria com o projeto Leitura + Neurociências. 
Tal projeto, conforme observado, compreende uma metodologia inovadora de alfabetização (NASCHOLD, 
2015a), utilizando diferentes e variados procedimentos e instrumentos que possibilitam o desenvolvimento 
da aprendizagem de leitura e escrita.

Com relação ao trabalho realizado, destacamos que, inicialmente, foram feitos 12 testes, que posteriormente 
foram repetidos depois do trabalho didático dos kits do projeto Leitura + Neurociências. Todos esses 
procedimentos seguiram instruções contidas no Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização 
(IDEIA), na perspectiva de avaliar aspectos ligados à atenção dirigida e às memórias visual, motora e 
verbal, particularmente no que se refere aos aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e 
pragmáticos da leitura e da escrita, bem como à compreensão do sentido de histórias infantis lidas e contadas.  
Os testes configuram-se na seguinte ordem: 

1. Teste das Figuras Geométricas;
2.  Teste das Linhas e Letras;
3.  Teste da Figura;
4. Teste Trava-Línguas;
5.  Teste das Letras;
6.  Teste da Escrita de Palavras e Frase;
7. Teste de Leitura de Palavras e Frase;
8.  Teste de Substituição de Palavras;
9.  Teste de Correção de Erro Morfossintático;
10.  Teste de Compreensão do Sentido de História Lida;
11.  Teste de Compreensão do Sentido de História Contada;
12.  Teste de Leitura Rápida de Texto Curto.

Em consonância com os testes, um conjunto de atividades e procedimentos rotineiros foi desenvolvido 
a partir da apresentação do material didático que forma o kit utilizado em cada etapa durante o trabalho 
realizado com os alunos na aplicação do contexto escolar. Para esse momento, foi utilizado o kit A, 
descrito no Manual Orientador Kit 2 (NASCHOLD, 2015a), composto pelo convite (cada criança recebe 
um convite ao ingressar no projeto L + N), pela ficha do estudante, pelo crachá e pelo quadro da roda de 
conversa da alfabetização.  

Naschold et al (p. 274, 2015c) destacam que: 

Pelo fato de todo o ensino ter uma base e o da alfabetização ter a sua assentada no 
desenvolvimento da linguagem oral precisa deslocar-se do lugar de ser um problema de 
déficit social, passando a ser um problema de ensino que pode ser contornado pela realização 
focada de atividades rotineiras simples na escola, porém facilitadoras de melhores resultados.
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A fundamentação das atividades aplicadas foi centrada na contação de história, integrada ao uso do material 
didático e metafórico, para facilitar o entendimento do sentido das histórias. Neste caso, foram seguidas 
as orientações estabelecidas no Manual Orientador kit 2 (NASCHOLD, 2015a), em interação com o material 
do professor, aliadas às práticas do cotidiano escolar. Com isso, foi fomentada a interdisciplinaridade, 
utilizando-se temas e palavras geradores destacados das histórias lidas, seguidos dos conteúdos descritos 
no mapeamento globalizado, em consonância com temas propostos no livro didático e da atualidade. 
Tais ações propiciaram um ambiente alfabetizador focado nas experiências de ensino/aprendizagem 
vivenciadas a partir dos conhecimentos que os alunos trazem do meio social no qual estão inseridos. 
Naschold (Ibid, p. 35) considera que “o princípio didático mais universal do ensino é o de que devemos 
partir do conhecimento que os alunos trazem”.

Evidencia-se um trabalho dimensionado no diálogo permanente com a utilização do material metafórico, 
associado aos jogos (bingo das formas das vogais, da forma do alfabeto e da forma das palavras, jogo da 
quadra espelhada, dado das formas das letras) e às brincadeiras (amarelinha e pescaria). Consequentemente, 
efetua-se a participação espontânea, conforme a realidade dos alunos, seus interesses e suas motivações 
para a aprendizagem da leitura e da escrita, estabelecendo-se, assim, o compromisso na realização das 
tarefas. Para Wittgenstein (1975 apud Naschold et al., 2015e, p. 270), é durante a realização dos jogos de 
linguagem que as crianças aprendem que as mesmas palavras combinadas servem a diferentes finalidades.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido na turma do 3º ano foi desencadeado gradativamente e de modo 
intencional, de maneira a contribuir para a aprendizagem da leitura e da escrita, partindo das partes para 
o todo. Estabeleceu-se a integração dos sujeitos envolvidos e participantes (professora, alunos, suporte 
pedagógico e gestores) no processo de ensino/aprendizagem, o que se constitui como um dos possíveis 
caminhos para o sucesso didático empreendido na alfabetização infantil. Considera-se relevante, ainda, a 
elaboração de práticas pedagógicas que, articuladas ao processo de ensino/aprendizagem, reconheçam 
os alunos como protagonistas dos espaços institucionais e como sujeitos ativos e produtores de cultura. 

Para avaliar a eficácia da intervenção, antes e depois do desenvolvimento das atividades de ensino na 
turma, utilizaram-se, nos resultados do desempenho dos estudantes, os testes de escrita de palavras e 
frases (consiste na escrita de nove palavras escolhidas em função do número de letras – de duas até dez 
letras – e do uso social corrente). Formula-se, assim, uma frase curta formada por sujeito, verbo e predicado, 
que era apresentada à criança para que ela pudesse ler em um tempo determinado de dez segundos 
para palavras e de vinte segundos para a frase. Após a aplicação dos testes, verificou-se que houve um 
significativo avanço e que a metodologia inovadora traz vantagens para a alfabetização. 

Além disso, utilizou-se também o material da caixa, composto pelas formas das letras, o quadro magnético, 
o dado das formas das letras, cartelas para bingo, livros de literatura infantil e material metafórico. Esses 
materiais foram aplicados em situações de aprendizagens diferenciadas, considerando os conhecimentos 
prévios e os direitos de aprendizagem de cada aluno, proporcionando, dessa forma, uma aprendizagem 
significativa para o avanço das crianças.

Os resultados foram analisados para a verificação da relação que as crianças estabelecem ao tratar da 
associação entre grafema/fonema, considerando as etapas da leitura e escrita (ENRI, 2013). Nesse contexto, 
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vale destacar os avanços alcançados pelos alunos que se encontravam na etapa pré-alfabética (as conexões 
são visuais e não envolvem a relação letra/som). No decorrer do processo de aplicação das atividades, 
eles ingressaram na etapa alfabética total (conexões grafema/fonema mais completas são formadas, e 
consolidam-se os aspectos de reconhecimento de palavras), estando estes, portanto, em transição para 
a etapa alfabética consolidada (padrões ortográficos maiores são usados para formar conexões, em que 
elementos como rapidez, fluência e eficácia começam a fazer-se presentes).

O manual orientador do L+N (NASCHOLD, 2015a) destaca que o princípio didático mais universal do ensino é 
que se deve partir do conhecimento que os alunos trazem para alcançar o sucesso na alfabetização. Partindo 
desse pressuposto, constatou-se que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita não deve ser guiado 
por uma única abordagem ou teorização, mas por várias áreas que contribuam para a alfabetização. 

Sob a perspectiva de trabalhar com uma metodologia inovadora, utilizando os kits, o trabalho desenvolvido 
pela professora da turma do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Francisco Florêncio Lopes 
– Ipanguaçu constituiu-se de forma natural, a partir da interação com seus alunos. Foram considerados 
os conhecimentos prévios que as crianças levavam do seu convívio social para a escola, sendo-lhes 
acrescentadas as novas descobertas feitas durante o processo da alfabetização. 

O trabalho com os kits foi desenvolvido a partir de estratégias que objetivavam enriquecer o ambiente 
pedagógico didático da alfabetização, promovendo, assim, o encantamento, o comprometimento e a 
participação das crianças. As intervenções e estratégias de trabalho em grupo, considerando as etapas 
de leitura e escrita dos alunos, com contação e reprodução de história, contaram com a participação 
das crianças e de alguns pais, os quais aceitaram o convite/desafio para esta tarefa usando o material 
metafórico. Além disso, foi realizado o mapeamento das atividades, intercalando-se a interdisciplinaridade, 
a dramatização, o bingo com palavras e frases, bem como as brincadeiras da pescaria e da amarelinha e a 
aplicação das atividades dos portfólios nas intervenções realizadas cotidianamente na sala de aula.

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Para o desenvolvimento das atividades, foram necessários alguns ajustes à realidade e à necessidade da escola 
e dos alunos envolvidos no processo de aplicação dos testes. Os ajustes e as alternativas para dinamizar os 
trabalhos desenvolvidos na sala de aula incluíram: aplicar os testes no contraturno; elaborar calendário com 
dias específicos para acompanhar e participar das aplicações das atividades; elaborar um resumo dos planos 
de aulas, pesquisar sobre o tema e realizar várias tentativas até conseguir o resultado final.

INTEGRAÇÃO DOS KITS L+N AO PLANEJAMENTO CURRICULAR 
Reitera-se, desse modo, o compromisso da professora em cumprir o contrato didático mediante a realização 
de todas as atividades estabelecidas no referido documento. Isso foi possível em razão da utilização dos 
kits compostos por 36 materiais didáticos, iniciando-se com o kit A: Eu e a escola; na sequência, o kit B: Eu, 
as letras e palavras na Escola do L.I.NEU; o kit C: Eu, o jogo e a brincadeira no mundo das letras e palavras; 
e, por fim, o kit D: Eu, a leitura e a escrita na literatura infantil.

Ressalta-se que as atividades foram aplicadas em interação com o trabalho já realizado pela professora, 
considerando sua formação no PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) e sua experiência, 
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de quase 20 anos de trabalho com alfabetização, sempre tendo em conta a realidade da turma, criando 
estratégias que possibilitassem o desenvolvimento da aprendizagem de leitura e escrita de seus alunos. O 
material contribuiu para isso, como na contação de histórias com uso do material metafórico e dramatização 
para facilitar a compreensão do sentido da história.

Além disso, foi feita a recitação de poemas, juntamente com a sequência didática, agregando a 
interdisciplinaridade aos temas geradores das histórias lidas e ao uso do livro didático. Foram também 
associadas as brincadeiras da amarelinha, da pescaria e do bingo, utilizando-se perguntas e respostas 
dos textos trabalhados anteriormente e inserção de leituras de novas histórias (Chapeuzinho Vermelho, 
Curupira, Brinca comigo?) relacionadas aos temas lidos, sendo feitas comparações e identificadas as 
diferenças entre elas.

O trabalho da professora com seus alunos, as atividades de recorte e colagem, o uso do quadro e a roda 
de conversa, que tem o objetivo de controlar as aprendizagens das crianças, foram algumas estratégias 
utilizadas na sala de aula para favorecer a aprendizagem dos educandos. O quadro magnético foi utilizado 
para trabalhar as formas das letras; já o jogo da quadra espelhada, composto de quatro conjuntos de cartas 
com as palavras geradoras da história do L.I.NEU e o Enigma das Letras para serem pareadas foi utilizado 
tanto para o pareamento como para a criação de histórias utilizando o conjunto de cartas; o dado das 
formas das letras foi usado nos jogos e brincadeiras inventadas pelas crianças, como também a capa de 
contação e palavras geradoras das histórias exploradas nas tarefas realizadas com os portfólios.Além disso, 
foi feita a recitação de poemas, juntamente com a sequência didática, agregando a interdisciplinaridade aos 
temas geradores das histórias lidas e ao uso do livro didático. Foram também associadas as brincadeiras da 
amarelinha, da pescaria (Figura 2) e do bingo, utilizando-se perguntas e respostas dos textos trabalhados 
anteriormente e inserção de leituras de novas histórias (Chapeuzinho Amarelo, Curupira, Brinca comigo?) 
relacionadas aos temas lidos, sendo feitas comparações e identificadas as diferenças entre elas.

O trabalho da professora com seus alunos, as atividades de recorte e colagem, o uso do quadro e a roda 
de conversa, que tem o objetivo de controlar as aprendizagens das crianças, foram algumas estratégias 
utilizadas na sala de aula para favorecer a aprendizagem dos educandos. O quadro magnético é utilizado 
para trabalhar as formas das letras; já o jogo da quadra espelhada (Figura 3) é composto de quatro conjuntos 
de cartas com as palavras geradoras da história do L.I.NEU e o Enigma das Letras para serem pareadas;  
o dado das formas das letras é usado nos jogos e brincadeiras, como também a capa de contação e palavras 
geradoras (Figura 4) das histórias exploradas nas tarefas realizadas com os portfólios. 

Esse conjunto de atividades proporcionou um significativo resultado, verificando-se a eficácia de 
possibilidades de aprendizagem, a partir de estratégias utilizadas (vale ressaltar a qualidade do material 
dos kits usados pelos educandos) na perspectiva de estudos da Ciência da Leitura. Para avaliar a eficácia da 
intervenção, antes e depois do desenvolvimento das atividades, utilizamos os resultados do desempenho 
dos estudantes no Teste das letras, no Teste das palavras e frases e Teste de leitura de palavras e frase, obtendo 
um índice satisfatório de proficiência de nossos alunos em leitura e escrita, o que envolve os conhecimentos 
epilinguísticos e os conhecimentos metalinguísticos na aprendizagem. As crianças propuseram-se a participar 
dessa experiência, comprometidas  com a realização das atividades que lhes foram propostas, agindo de 
forma participativa, criativa e encantadora, assim protagonizando mais um capítulo como verdadeiros atores 
da História da Ciência da Educação.   
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DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Durante o trabalho, os alunos foram entrevistados com o objetivo de saber o que aprenderam durante o 
processo de aplicação das atividades relacionadas ao projeto Leitura + Neurociências. Seguem abaixo os 
depoimentos das crianças:

Gostei de L.I.NEU, porque ele era um robô e morava numa caverna e porque ele queria aprender as letras, aprender 
a ler e a conhecer o mundo.

Aluno 1

Aprendi a ter opinião própria.
Aluno 2

Aprendi mais a leitura e a cuidar da natureza.
Aluno 3

Gostamos das brincadeiras, porque aprendemos nos divertindo.
Aluno 3

Gostei de tudo, porque quem fez o material fez com muito amor e carinho.
Alunos 1, 2 e 3

Aprendi mais a leitura e a escrita.
Aluno 4

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Como participante do curso de formação continuada do projeto Leitura + Neurociências, passei por 
significativas mudanças em minha prática profissional, sentindo uma estreita relação entre a teoria e 
a prática e adotando uma postura mais reflexiva nas atividades desenvolvidas no cotidiano escolar. 
Dessa forma, considero de grande relevância tal formação para o compartilhamento de experiências e a 
renovação da prática docente. 

Outro aspecto a destacar refere-se ao fato de que as atividades foram desenvolvidas com material 
metafórico utilizado na contação de história, associada aos jogos e brincadeiras. Isso despertou nos 
alunos o encantamento e o prazer pela leitura, contribuindo de forma gradativa para a compreensão das 
histórias e para o desenvolvimento da expressão oral e corporal, aspectos relevantes durante o processo 
de alfabetização. 

Por fim, os resultados dos testes evidenciam que a metodologia de base grafofonológica traz vantagens 
para o ensino da escrita. Destaca-se a importância de o professor conhecer e motivar seu aluno em seus 
desejos, suas emoções e suas necessidades no que se refere à aprendizagem. Essa motivação deve estar 
unida a atividades da linguagem oral e escrita e também aos jogos e às brincadeiras, percebidos como 
elementos facilitadores do ensino/aprendizagem das crianças. 





REFLEXÕES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO  
DE CRIANÇAS E A PRÁTICA DOCENTE
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUZA
PROFESSORA DO 2º ANO

Quando me foi apresentada a oportunidade de inserir-me na especialização oferecida pela UFRN 
aos professores de Ipanguaçu e com ela participar do projeto “Leitura + Neurociências”, aceitei de 
pronto, pois já fazia um tempo que desejava cursar uma especialização voltada para a alfabetização. 
No curso, tive a oportunidade de entender o quanto essas duas palavras (leitura e neurociências) 
estão estreitamente interligadas no ato de alfabetizar uma criança e que o funcionamento de uma 
interfere no “processamento” da outra. Como docente de uma turma em alfabetização, desejava ter 
a possibilidade de aumentar meus conhecimentos e, com isso, ajudar meus alunos, o que de fato se 
confirmou, pois a oportunidade apresentada me abriu um amplo leque de propostas didáticas para 
serem trabalhadas em sala de aula, sendo que tanto os alunos que frequentavam a turma de 2016, 
quanto os futuros alunos que tiver, foram e serão beneficiados.

APLICAÇÃO DOS KITS DO PROJETO LEITURA + NEUROCIÊNCIAS 
NO COTIDIANO ESCOLAR
Primeiramente, afirmo que temos um grande malogro no processo de alfabetização no Brasil. Diante 
de tantos métodos, concepções e da realidade de uma sala de aula como a minha, muitas vezes, senti-
me desestimulada, mas nunca desisti de ensinar, pois sempre me pautei na possibilidade de ensinar e 
aprender como eixos centrais do trabalho com educação.

No entanto, reconheço que a aprendizagem em si não está apenas em aulas lúdicas e métodos “criativos” 
e que estudos científicos podem ajudar a entender como nosso cérebro reage ao estímulo da leitura, 
em especial essa capacidade que Stanislas Dehaene vai chamar de “paradoxo de leitura”, pois:

Nosso cérebro de leitor se constrói, portanto, com a ajuda de instruções genéticas 
idênticas àquelas que, há dezenas de milhares de anos permitiam a nossos ancestrais 
caçadores-coletores, subsistirem: nós partilhamos as emoções de Nabokov e a teoria 
de Einstein com um cérebro de primata, concebido para a sobrevivência numa 
savana africana. Nada, em nossa evolução, nos preparou para receber as informações 
linguísticas pela via olhar. Contudo, a imagem cerebral nos mostra, no leitor adulto, 
mecanismos altamente evoluídos e adaptados às operações requeridas pela leitura 
(DEHAENE, 2012, p.15-16).  

no curso, tive a oportunidade de entender o quanto essas 
duas palavras (leitura e neurociências) estão estreitamente 
interligadas no ato de alfabetizar uma criança e que o 
funcionamento de uma interfere no “processamento” da outra
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Pensar nesses questionamentos contribuiu com minha análise dessa ideia e trouxe-me ao ponto em que 
me apresento hoje, com o entendimento de que alfabetizar é uma situação complexa que exige dos 
dois sujeitos envolvidos (professor e aluno) tanto a paciência quanto a força de vontade para alcançar o 
objetivo. É partindo desse contexto que Naschold (2015a, p. 11) pondera que, no trabalho do L + N:

a ideia que une as atividades é simples e clara: alfabetizar envolve a linguagem falada, escrita 
e lida de tal maneira que de início as formas que compõem as letras que formam as sílabas, 
palavras, frases, parágrafos e textos que podem ser lidos e escritos sejam manuseadas em 
atividades de montagem e remontagem desses elementos, num movimento incessante 
entre as partes e o todo.

Nesse contexto, o ensino da leitura e da escrita deverá ser diversificado, levando em conta diversos 
variantes de cada criança (ou adulto) a ser alfabetizada(o), uma vez que:

para alfabetizar-se numa língua – além de primeiramente aprender a falar essa língua –, 
é necessário descobrir como a fala é transposta para a escrita a fim de poder ser lida e, para 
isso, de início, é necessário resolver a questão da invariância/variância visual. Descobrir como o 
homem conseguiu transpor a fala para sinais que, combinados, podem ser lidos é o trabalho que 
necessita ser feito no início da aprendizagem da leitura e da escrita (Ibid, 2015, p. 27).

Nesse sentido, uma grande contribuição do L + N ao lado do embasamento teórico foram as atividades 
práticas e a sua interatividade com as crianças e a metodologia do professor. A partir desta perspectiva, 
tanto o diagnóstico quanto a aplicação dos portfólios incutem nesse projeto a seriedade, a competência e 
a responsabilidade em formar futuros leitores dinâmicos e escritores expressivos.

Nessa direção, reconheço que os objetos metafóricos são por excelência um material que enriquece os 
momentos da aula, principalmente quando nos remetemos às contações de histórias, em que a concepção 
da metáfora corporificada e os jogos de linguagem são fundamentais para o caminho do sucesso nesse 
processo, confirmando que as

metáforas sejam elas as figuras de linguagem, conceituais ou as corporificadas, não são 
meros elementos de enriquecimento ou de complexidade da linguagem; pelo contrário, são 
elementos capitais do entendimento e da clarificação da linguagem, portanto, elementos-
chave da compreensão leitora. Isso confirma a máxima anteriormente referida de que chave 
da compreensão do sentido está menos na precisão e mais na riqueza das relações entre 
conceitos inter-relacionados (NASCHOLD et. al., 2015e, p. 269).

As metáforas são, além de elementos importantes para o enriquecimento da nossa linguagem, parte 
indissociável da própria atividade linguística inerente à humanidade, o que estabelece a necessidade de, 
nos espaços escolares, estarmos inter-relacionando o conceito formal às práticas de uso, uma vez que as 
metáforas aproximam-se cada vez mais do mundo real das crianças, com suas fantasias e ideias, dentro de 
contextos didático-pedagógicos dos quais elas participam. 

OS PROCEDIMENTOS E OS RESULTADOS DO IDEIA
Até meados de abril de 2016, o quadro que a turma do 3° ano apresentava era o seguinte: 17 alunos, sendo 
que, destes, 10 estavam alfabetizados, três estavam em transição do nível pré-alfabético para o alfabético 
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e quatro apresentavam muitas dificuldades na leitura e na escrita. No mês de maio, iniciamos, com o 
consentimento dos pais, os testes do IDEIA, momento em que explicitamos nossos anseios aos alunos e os 
objetivos que pretendíamos alcançar, bem como as estratégias que usaríamos para chegarmos a esse fim.

Dando início ao projeto, foi apresentado todo o material que o integra. Nesta ocasião, já sentia o quanto 
as crianças estavam envolvidas e interessadas quando questionavam, procurando conhecer detalhes e 
querendo logo realizar as atividades. Nesses momentos, deixava bem claro do que se tratava o L+N e quais 
seus objetivos de trabalho.

As crianças receberam esse kit com entusiasmo, apesar de alguns apresentarem insegurança com a 
atividade das formas das letras. Essas atividades contaram com a participação da equipe gestora escolar, 
da Secretaria de Educação do Município, como também da coordenadora do L+N. O projeto L+N estendeu-
se até dezembro desse mesmo ano. A turma, que já era bastante avançada em nível de leitura, conseguiu 
avançar ainda mais; aqueles que ainda não dominavam a leitura tiveram nesse projeto a oportunidade de 
desenvolver-se nesse sentido.

O COTIDIANO DA SALA DE AULA
No decorrer do processo, o entusiasmo dos alunos no trabalho com os materiais do L+N sobressaiu, pois se 
trata de material de qualidade física e pedagógica, em que se ressalta a ludicidade. Como havia objetivos 
claros para o uso do material, observei que as crianças não mostraram oposição às regras propostas.

Todos os dias, apropriava-me do primeiro momento da aula para trabalhar a sequência didática a ser 
desenvolvida. Assim, nas rodas de leituras e conversas, expunha os materiais do L+N. Destaco o portfólio 
de L.I.NEU, material bastante interdisciplinar que despertou grande interesse nas crianças, pois, quando se 
apresentava em sala de aula, era uma alegria, levando-as a se interessarem bastante nas atividades, entre 
estas, a de construção de um robô, que o portfólio trazia como uma de suas propostas. Os demais portfólios 
foram vivenciados com fluência, capricho e determinação pelas crianças, que sempre indagavam, curiosas, 
sobre as próximas atividades que viriam.

Dentro da organização das rotinas semanais, foram 
sendo desenvolvidas as atividades dos portfólios e dos 
kits, associadas aos planos de aula pré-selecionados. 
Conforme já mencionado, iniciamos com as 
exposições do material do portfólio de L.I.NEU, o que 
gerou momentos de descontração, como também 
discussões envolvendo conceitos e conhecimentos 
de diversos componentes curriculares. Durante meu 
planejamento, uma semana inteira foi programada 
para as contações de histórias; a cada contação, 
uma pessoa diferente foi convidada. Esse ritual de 
contação foi muito interessante para o trabalho!

Figura 1 – Contação de histórias com o livro  
L.I.NEU e o enigma das letras.
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AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Ao iniciar o desenvolvimento do L + N com a aplicação dos testes do IDEIA, houve alguns transtornos 
relacionados ao tempo e à falta de pessoas disponíveis para o apoio necessário, em especial, para ficar na 
sala com os demais alunos enquanto eu aplicava os testes. Durante esse período, foi preciso realizar alguns 
ajustes, tais como aplicar os testes em horário inverso ao das aulas da turma e remarcar datas de aplicação.

INTEGRAÇÃO DOS KITS L+ N 
AO PLANEJAMENTO CURRICULAR
Conforme orientação da metodologia do L + N, minha 
bagagem teórica e prática, bem como a produção 
textual, a leitura, a sequência didática e os jogos de 
alfabetização, incluídos como rotina em minha sala 
devido ao projeto do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (PNAIC), foram vinculados a todo o 
trabalho com os portfólios L.I.NEU, Amarelinha da Leitura 
e Chapeuzinho Amarelo, as parábolas de Leonardo da 
Vinci e os poemas de Cecilia Meireles, complementando 
sempre com os materiais e brincadeiras indicados e 

compartilhando com os alunos antigas brincadeiras culturais, como amarelinha, bingo e pescaria.

Utilizar a capa de contação de história junto com seus objetos metafóricos, que permitiam às crianças viagens ao 
fantástico mundo imaginário, foi essencial para o avanço de minha carreira profissional na área educacional. O 
uso diário desses kits incentivou-me na aplicação de atividades com auxílio extra apenas utilizando a “pescaria” 
e bingo de perguntas sobre histórias já contadas.

Como faço da sala um espaço de excelência para a leitura, procuro na rotina diária trazer os livros como 
momento indispensável. Dessa forma, todos os livros do kit foram lidos e explorados em diferentes 
atividades, assim como outros, tais como: Chapeuzinho Vermelho, As três chapeuzinhos, Curupira, Brinca 
comigo? e O Ponto, entre outros. Sabendo da importância de cada material do kit, procurei explorá-los 
minuciosamente. Tinha a preocupação de cada vez mais propor situações que ajudassem os alunos a 
melhorar, a avançar, principalmente na sua competência leitora, pois é sabido que, quanto mais se pratica 
a leitura, mais ela se desenvolve.

As figuras selecionadas demonstram visualmente o quanto houve dedicação de todos às atividades 
propostas. Podemos observar que, ao longo do trabalho, são trabalhadas as competências cognitivas 
relacionadas ao L + N que contemplam aspectos como desenvolvimento motor, oralidade, escrita e 
compreensão textual. É perceptível o desenvolvimento da leitura e da escrita nas atividades expostas.

Figura 2 – Pescaria.
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DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

Aprendi a não ter medo de nada com a Chapeuzinho Amarelo. Com L.I.NEU, aprendi a lição de querer mais ainda 
vir para a escola, porque eu faltava bastante. Com a história de João e Maria, aprendi a ter consciência de que tem 
pais que não podem criar os filhos porque não têm condições. Aprendi que os mais velhos não podem explorar as 
crianças, como aquela bruxa de João e Maria.

Aluno 1

Amei L.I.NEU porque me ensinou os sinais de pontuação, a ter opinião própria. Gostei da pescaria, aprendi a pescar 
e a fazer peixinhos.

Aluno 2

 Gostei mais do portfólio de L.I.NEU porque adorei fazer todas as atividades dele, e dos poemas de Cecília Meireles, 
que são lindos.

Aluno 3

Gostei muito do L.I.NEU. Foi encantador ver como ele acha interessante o mundo e ter a todo tempo algo novo 
para aprender.

Aluno 4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em quinze anos como professora alfabetizadora, participante de várias formações, incluindo o Programa 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), sem desmerecer meus saberes construídos 
anteriormente, sinto-me muito à vontade ao apropriar-me da riqueza de conhecer o funcionamento 
do cérebro no momento de aprendizagem da leitura e da escrita; ao respeitar esse funcionamento, 
desenvolvi um trabalho partindo das partes para o todo. Fiz isso porque respeitei o funcionamento do 
cérebro no momento do aprendizado da leitura e da escrita. Esse é um importante conhecimento.

Em termos de aprendizagem referente ao alunado, a proposta do L + N de autoavaliação diária da 
aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento da criticidade quando os discentes faziam a autoavaliação 
sobre o que haviam aprendido durante as aulas foram fundamentais. Esse momento da aula, tal como 
planejado pelo L + N, proporcionou substanciais avanços em vários aspectos, tais como: apropriação 
do sentido dos textos literários, melhoria da leitura e da escrita, ampliação do poder de argumentação, 
desenvolvimento do trabalho coletivo e fortalecimento da socialização. Dessa forma, fica claro o quanto o 
L + N foi relevante para a ampliação do aprendizado das crianças.

Quanto a mim, emoldurei um novo quadro de concepções teóricas e metodológicas, acrescentando à 
minha prática outro olhar, desde os resultados conquistados com o L+N. Sinto-me como uma guia em um 
caminho por onde minha turma se aventurou e onde contemplamos paisagens diversas e envolventes no 
mundo da alfabetização!





ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCO SOARES DA COSTA





DESCOBRINDO NOVOS CAMINHOS 
PARA ALFABETIZAR CRIANÇAS
JOSETONIA BEZERRA DA FÉ
PROFESSORA DO 5º ANO

Ao ser convidada pela Secretaria de Educação de Ipanguaçu para participar do L+N, que inicialmente era 
um curso de extensão oferecido pela UFRN aos professores da rede municipal, observei que a formação 
tinha uma proposta diferente de tudo o que eu já havia ouvido falar. Quando surgiu a possibilidade de 
transformar-se em especialização, o fato de nunca ter cursado uma especialização foi o que inicialmente 
me motivou a aceitar o convite. Quando o projeto nos foi apresentado, vi nele a oportunidade de dinamizar 
minhas aulas e ajudar os meus alunos, pois eles tinham muitas dificuldades na leitura e na escrita e com 
o curso almejei melhorar seus desempenhos nas atividades realizadas diariamente. Além disso, percebi 
nessa formação uma oportunidade ímpar de ampliar meus conhecimentos e agregar, a uma bagagem já 
acumulada ao longo dos anos em que ensino, uma experiência nova e desafiadora.

RELATO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS DO L+N
Partindo do princípio de que “o tratamento da escrita começa no olho e o centro da nossa retina é 
suficientemente elevado para reconhecer os detalhes das letras” (DEHAENE, 2012, p. 25), durante os 
trabalhos realizados, eu, como professora, juntamente com minha supervisora, procurei despertar nos 
alunos um olhar investigativo sobre o projeto que lhes foi apresentado como uma maneira de melhorar a 
aprendizagem, sempre indagando-os oralmente, pedindo suas opiniões, usando os materiais metafóricos 

sabemos que a alfabetização converge para a visão de que a 
compreensão da leitura tem base nas capacidades relacionadas 
com a linguagem falada, que isso se consolida quando o aluno 
tem compreensão daquilo que lê e que essa capacidade de 
compreender está intimamente ligada com a linguagem falada. 
Ou seja, precisamos desenvolver nos nossos alunos o hábito de 
expor oralmente suas opiniões, pois, quando isso acontece, o 
aluno se sente mais seguro para pôr em prática a escrita. Durante 
o projeto, tivemos diversas oportunidades de usar essa oralidade 
na contação de histórias e na dramatização com os objetos 
metafóricos, deixando os alunos livres para inovar. Na interpretação 
oral feita ao final da leitura de cada livro, eles mostravam que 
realmente tinham compreendido o que estava sendo estudado.  
O L+N trouxe um ânimo novo para a turma
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para contar as histórias dos livros do L.I.NEU, Chapeuzinho Amarelo e A fada que tinha ideias. A cada portfólio, 
como o do L.I.NEU, e a cada jogo, como amarelinha da leitura, os alunos mostravam mais interesse ao realizarem 
as atividades. Nós sempre tínhamos o cuidado de pedir que eles se debruçassem na leitura com a atenção 
voltada somente ao objetivo, que era a leitura, para que a fóvea os ajudasse a reconhecer as letras; assim, a cada 
sacada, eles iam conseguindo ler novas palavras, pois nosso captor ocular só percebe com precisão o lugar onde 
o olhar se fixa, e o nosso trabalho deu muita ênfase a essa citação.

Sabemos que a alfabetização converge para a visão de que a compreensão da leitura tem base nas 
capacidades relacionadas com a linguagem falada, que isso se consolida quando o aluno tem compreensão 
daquilo que lê e que essa capacidade de compreender está intimamente ligada com a linguagem falada. 
Ou seja, precisamos desenvolver nos nossos alunos o hábito de expor oralmente suas opiniões, pois, 
quando isso acontece, o aluno se sente mais seguro para pôr em prática a escrita. Durante o projeto, 
tivemos diversas oportunidades de usar essa oralidade na contação de histórias e na dramatização com 
os objetos metafóricos, deixando os alunos livres para inovar. Na interpretação oral feita ao final da leitura 
de cada livro, eles mostravam que realmente tinham compreendido o que estava sendo estudado. O L+N 
trouxe um ânimo novo para a turma. 

DESCRIÇÃO DO TRABALHO REALIZADO: DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA
E VIVÊNCIAS INICIAIS DAS CRIANÇAS COM OS MATERIAIS DOS KITS L+N
A turma do 5º ano da nossa escola tem 38 alunos matriculados, a maioria com dificuldades na leitura e na escrita 
e outros com distorção idade-série e desestimulados. Os testes deram-lhes um novo ânimo, e eles ficavam 
ansiosos aguardando a vez de serem chamados. Esse diagnóstico levou-nos a perceber que mesmo os alunos 
que tinham muita dificuldade na leitura surpreendentemente respondiam as questões orais e que outros, que 
conseguiam ler, no momento de interpretar, tinham muita dificuldade de responder as questões apresentadas. 
Isso só nos encorajou cada vez mais a continuar realizando o trabalho de identificação das dificuldades de 
aprendizagem para que esses obstáculos pudessem ser superados ao longo do trabalho. 

Após finalizarmos os testes, iniciamos o trabalho convidando 
os pais para participarem de uma reunião, em que mostramos 
os objetivos do projeto. Com os alunos, não foi diferente. 
Apresentamos o material, falamos da sua importância e 
fizemos o contrato didático para firmar nossa parceria no 
trabalho, que começaria com o convite para as crianças 
participarem da aventura da leitura, iniciada com a história 
do L.I.NEU, deixando os alunos muito empolgados.

DESCRIÇÃO DO TRABALHO REALIZADO NA CONTINUIDADE 
DAS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DOS KITS L+N NO COTIDIANO ESCOLAR
Dando continuidade ao trabalho, sempre reservávamos o primeiro momento da aula para desenvolvermos 
as atividades relacionadas ao projeto e percebemos o entusiasmo e comprometimento dos alunos ao 
explorarem e manusearem os diferentes tipos de material que fazem parte do kit elaborado especialmente 
para alfabetizá-los. Observei sua disposição ao responderem os portfólios e a atenção quando os objetos 
metafóricos eram usados na contação de histórias ou quando os jogos e brincadeiras eram realizados.  

Figura 1 – Brincadeira do Convite.
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Eles adoraram a Amarelinha da Leitura, que trouxe uma maneira 
diferente de trabalhar a interpretação de textos, bem como executavam 
com prazer a metarreflexão a cerca de seus avanços no Quadro da Roda 
de Conversa. Todo o material foi integrado com os conteúdos do livro 
didático. A cada novo material apresentado, constatávamos o quanto 
as crianças estavam envolvidas ao ler, escrever, recortar, pintar, mapear, 
entre muitas outras atividades. A verdade é que as aulas ficaram bem 
mais atraentes e divertidas, sempre motivando os alunos a realizarem o 
trabalho com prazer.

DESCRIÇÃO DO TRABALHO: AJUSTES
De início, encontrei algumas dificuldades para realizar o trabalho. Primeiro, os alunos não queriam 
trabalhar em grupo, e, sozinhos, eles demoravam muito executando as tarefas, pois não conseguiam fazer 
uma leitura com fluência. Porém, essa dificuldade foi amenizada quando os coloquei para trabalhar em 
grupo, porque um começou a ajudar o outro, e o trabalho fluiu bem melhor.

O material enviado não era suficiente para todos porque a turma era muito numerosa, e eles tiveram que 
aprender a esperar a vez, a compartilhar uma tesoura com um ou mais membros do grupo formado, e 
assim com o restante do material.

A organização do material no final da aula também dificultou o nosso trabalho inicialmente. Eles queriam 
deixar o material espalhado na sala, mas, após uma conversa, decidimos que ao final de cada aula o grupo 
guardaria o material usado juntamente comigo.

DESCRIÇÃO DO TRABALHO: INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS 
E PRÁTICAS DO PROFESSOR
Durante o trabalho, utilizamos os portfólios do L.I.NEU, Amarelinha da leitura, Chapeuzinho Amarelo e A fada 
que tinha ideias. Usamos os cinco livros do kit, vimos vídeos com a história contada e a dramatização e ouvimos 
também outra história sobre outro robô, que não era o L.I.NEU. Algumas brincadeiras foram realizadas na 
quadra da escola, com a confecção do avião, a amarelinha da leitura, os bingos e a capa de contação. Esta 
capa foi usada em ditados, formação de frases e textos coletivos e colocação de palavras em ordem alfabética; 
também fizemos o mapeamento das histórias. Esse trabalho abriu-nos novos olhares sobre a alfabetização 
e colaborou com nossas práticas, com nosso modo de apresentar os conteúdos, criando novos hábitos de 
leitura e outras formas de contar as histórias, e isso atraiu a atenção dos alunos. 

DEPOIMENTOS DE PAIS, ALUNOS E DA DIRETORA DA ESCOLA SOBRE O PROJETO L+N

Eu adorei trabalhar com esse material. É muito divertido fazer as atividades do L.I.NEU.
Aluno 1

Gostei de pintar, recortar, montar a chapeuzinho, a vovó e o L.I.NEU. As tarefas são muito boas de fazer.
Aluno 2

Figura 2 – Aluno anotando no Quadro 
da Roda de Conversa como foi o próprio 

desempenho na atividade executada no dia.
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Meu filho está muito empolgado em realizar esse trabalho. Quando ele chega em casa, fica só falando no L.I.NEU 
e nas atividades do projeto.

Pai 1

Esse projeto é muito bom, pois são atividades diferentes das que eles estão acostumados a fazer, e isso tem deixado 
eles mais atenciosos na leitura.

Pai 2

A turma do 5º ano melhorou muito na disciplina depois que a professora começou a trabalhar o projeto L+N.  
Eles estão bem mais engajados em executar as tarefas propostas.

Diretora

CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES 
E OS ALCANCES DO TRABALHO COM OS KITS L+N
Falando em conclusão, quero registrar que minha prática em sala de aula sofreu uma transformação, na 
verdade, aconteceu uma metamorfose.  Passei a preocupar-me mais com o trabalho em grupo e percebi 
que a indisciplina diminuiu. Pude perceber que os alunos se tornaram mais solidários uns com os outros, 
começaram a partilhar o material e a ajudar o colega a fazer a tarefas; a convivência melhorou, e o trabalho 
fluiu com mais eficiência, melhorando a aprendizagem.  

Eles se encantaram com o livro do L.I.NEU, com a confecção do boneco com material reciclado e o avião 
de papel. Na Amarelinha da Leitura, eles tiveram a oportunidade de rever uma brincadeira conhecida, de 
forma a incentivar a leitura de um modo diferente. Na história de Chapeuzinho Amarelo, eles se deliciaram 
com a dramatização. Observamos que os alunos buscam ir mais à biblioteca, sempre usando os jogos e 
brincadeiras apresentados nas aulas.  Esse projeto veio nos encorajar a melhorar sempre e a nunca desistir 
dos nossos objetivos, que são alfabetizar essas crianças na idade certa e diminuir o número de pessoas 
não-alfabetizadas no nosso país.

Figura 3 – Estudante confeccionando a capa do 
Portfólio da Chapeuzinho Amarelo. 
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QUANDO APRENDER FAZ SENTIDO: 
ALFABETIZAÇÃO NO L+N
MARIA HILDÉRICA RODRIGUES DOS SANTOS
PROFESSORA DO 2º ANO

Ao longo de nossa vida, experienciamos diferentes vivências e com elas temos grandes desafios no 
âmbito profissional e pessoal. Cada experiência vivida coloca-nos à frente de novos desafios, descobertas 
e novas conquistas. É essa a roda da vida.

Iniciei o curso proposto pelo L+N e fui impactada; tudo era novo para mim, e criei expectativas com as 
disciplinas. Seus aspectos contribuíram bastante para minha prática em sala de aula. Antes, fiz algumas 
leituras, e cada vez me certificava mais de que estudar esses novos modos de ver a alfabetização seria 
enriquecedor para mim como professora alfabetizadora. Todo o conhecimento adquirido ampliou meus 
caminhos e horizontes, conhecimentos esses que só chegaram para agregar a minhas práticas pedagógicas.  

Considero um curso de pós-graduação como um acontecimento de relevância para o currículo 
profissional de um professor. Nessa perspectiva, ressalto que os motivos que despertaram meu interesse 
em cursar a especialização se pautaram na evidência de que a formação continuada de um educador é 
cada vez mais urgente na sociedade contemporânea. 

dando continuidade aos trabalhos, iniciei com o Kit A - Eu 
e a escola, momento em que as crianças se apropriaram 
do convite e preencheram a ficha do estudante. Com esse 
trabalho de reconhecimento, o acompanhamento da turma 
com as propostas dos kits passou a ser feito com harmonia.  
A orientação recebida no tocante ao trabalho com a forma das 
letras foi de que esse material deveria ser trabalhado somente 
se a turma necessitasse, conforme o diagnóstico do IDEIA. Como 
verifiquei ser necessário trabalhar nesse primeiro momento 
as formas das letras, verifiquei que esse conteúdo ajudou os 
alunos a entenderem que a escrita das letras se dá mediante a 
distinção da posição das formas curvas e retas nelas presentes. 
Notei também que esse trabalho bastante simples com a forma 
das letras, o dado, as letras imantadas e o quadro magnético 
facilitou sobremaneira que as crianças estabelecessem a relação 
grafema/fonema/partes das letras/palavras
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As mudanças no cenário educacional são constantes, e os paradigmas das ciências passam por 
reformulações, exigindo que o docente as acompanhe, que seja capaz de articular a teoria e a prática e 
que domine os conhecimentos de sua área de atuação. Entre todas as formas de conhecimento, articular 
saberes comuns e científicos, segundo meu ponto de vista, é um dos mais necessários desafios para 
exercer minhas funções pedagógicas com competência. Nesse sentido, os conhecimentos adquiridos 
durante todo o curso de especialização possibilitaram-me meios para a concretização de meus anseios de 
articulação da realidade de minha sala de aula com o mundo acadêmico.

APLICAÇÃO DOS KITS NO COTIDIANO ESCOLAR
A aplicação do material do projeto L+N na turma do segundo ano deu-se no período de maio a dezembro 
de 2016. De início, na aplicação dos testes do IDEIA, foi possível diagnosticar situações, como falta de 
atenção e de empenho na execução de tarefas cognitivas e dificuldades na aprendizagem.

O kit de materiais alfabetizadores do L+N veio para somar-se às situações do âmbito escolar. Seu uso no 
cotidiano foi sistemático em relação à leitura, à escrita e ao universo cultural das crianças. Desde o primeiro 
momento, as crianças foram desafiadas a produzir na escrita, tornando-se usuárias mais competentes da 
leitura nos processos de ensino-aprendizagem.

A aplicação das atividades do L+N possibilitou à turma um envolvimento significativo e real na aprendizagem, 
de tal forma que podemos afirmar que os objetivos propostos pelo projeto foram alcançados pela turma, 
ao mesmo tempo em que foram atendidas as necessidades de leitura e escrita individuais, elevando, assim, 
o processo de ensino-aprendizagem. Outro fator importante foi que a metodologia proposta pelo L+N 
tornou os educandos mais participativos, atenciosos e comprometidos com a realização das atividades 
curriculares. Destaco também a importância do IDEIA como uma ferramenta fundamental no diagnóstico 
das crianças de forma individual e, consequentemente, na aprendizagem. 

No momento em que foram aplicados os materiais dos kits do L+N, percebemos que não basta só levar o 
aluno a dominar a escrita. É fundamental fazer uso da escrita nas interações sociais, pois, mesmo antes de 
aprender a ler, a criança está inserida em um contexto social mediado pela leitura e escrita, que despertam 
sua curiosidade e proveem descobertas sobre várias áreas do conhecimento. Nesse sentido, as abordagens 
culturais destacadas remeteram-nos aos apontamentos de que:

[...] as crianças, desde muito cedo, devem ser incluídas nessas importantes práticas culturais, exercendo-
as pelos atos de fala de forma ampliada, pois, sem o uso articulado dessa base linguística, se torna 
praticamente impossível alfabetizar com sucesso ou formar leitores competentes e capazes de formular 
ideias e posicionamento próprios e originais (NASCHOLD et al., 2015e, p. 271). 

As atividades propostas pelo projeto L+N estão articuladas em situações didáticas cuidadosamente 
planejadas que favorecem o uso da linguagem em diferentes situações e contextos pedagógicos da escola 
e da comunidade, ampliando a possibilidade de a criança recorrer às tecnologias da escrita segundo suas 
necessidades comunicativas.
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No IDEIA, as atividades propostas nos testes que foram aplicados são agradáveis de aplicar à criança, 
permitindo aos docentes avaliar aspectos relacionados à atenção dirigida e à memória visual, motora e verbal, 
assim como aspectos fundamentais das áreas grafológica, morfossintática, semântica e pragmática da leitura 
e da escrita. Os referenciais teóricos que constituem o conjunto do material do L+N está fundamentado em 
pesquisas realizadas com crianças das etapas iniciais da alfabetização (NASCHOLD et al., 2015d; 2015e).

O envolvimento da turma com os materiais de alfabetização possibilitou uma aprendizagem significativa 
e real, mostrando a relevância do trabalho para o avanço das crianças. Assim sendo, os objetivos propostos 
pelo projeto foram alcançados pela turma do segundo ano, atendendo às necessidades da leitura e da 
escrita individual. Foram possibilitados avanços significativos que, conforme já referido, tornaram os 
alunos mais participativos e atenciosos com as atividades curriculares.

Na primeira etapa de aplicação dos materiais, os alunos tomaram conhecimento de cada um dos materiais, 
manuseando-os e apropriando-se de seu conteúdo e forma. Com auxílio de um vídeo, mostrei o cérebro e suas 
partes às crianças, percebendo que elas haviam entendido a mensagem de que a leitura e a escrita se iniciam 
no cérebro, num lugar específico, e que se espalha rapidamente por todas as diferentes áreas de nosso cérebro. 

Dando continuidade aos trabalhos, iniciei com o Kit A - Eu e a escola, 
momento em que as crianças se apropriaram do convite e preencheram 
a ficha do estudante. Com esse trabalho de reconhecimento, o 
acompanhamento da turma com as propostas dos kits passou a ser 
feito com harmonia. A orientação recebida no tocante ao trabalho 
com a forma das letras foi de que esse material deveria ser trabalhado 
somente se a turma necessitasse, conforme o diagnóstico do IDEIA.

Como verifiquei ser necessário trabalhar nesse primeiro momento 
as formas das letras, verifiquei que esse conteúdo ajudou os alunos 
a entenderem que a escrita das letras se dá mediante a distinção da 

posição das formas curvas e retas nelas presentes. Notei também que esse trabalho bastante simples com 
a forma das letras, o dado, as letras imantadas e o quadro magnético facilitou sobremaneira que as crianças 
estabelecessem a relação grafema/fonema/partes das letras/palavra/palavras.

Introduzi também as atividades com o crachá, verificando que o trabalho com o nome permitiu que os 
alunos assimilassem os conceitos/sentidos acerca dos diferentes sons presentes em cada letra conforme a 
palavra. Isso, inserido no universo linguístico e cultural das crianças, foi fundamental. 

O Kit B, Eu, as letras e as palavras na escola do L.I.NEU, traz uma metodologia inovadora e enriquecedora 
para a aprendizagem da criança: trabalhar os portfólios segundo a metodologia indicada por Naschold 
(2015a) desenvolveu os aspectos grafológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos de textos, 
aliados aos estéticos e lúdicos. O trabalho com o portfólio do L.I.NEU e o Enigma das letras, da Chapeuzinho 
Amarelo e da Menina Bonita do Laço de Fita ajudou muito os alunos na aprendizagem. Os trabalhos foram 
desenvolvidos com base na roda de conversa, no uso da lousa e na contação de histórias.

Figura 1 – Convite ao Projeto L + N.



170

A contação das histórias teve como um dos subsídios os objetos metafóricos disponibilizados pelo L+N aos 
professores. Esses objetos curiosamente levaram as crianças a um mundo imaginário ao mesmo tempo 
em que as remetiam ao real, tornando o momento da contação das histórias especialmente atrativo para 
elas. A interação de aluno e professor torna o processo de ensino e aprendizagem bastante relevante. A 
outra estratégia possibilitada pelo recebimento do material do L+N, o jogo, é também é um instrumento 
educativo, pois promove de maneira lúdica e envolvente a aprendizagem. 

O Kit C, Eu, o jogo e a brincadeira no mundo das letras e palavras, traz sugestões de jogos que enfatizam 
a aprendizagem. O bingo das formas das vogais e o das formas das letras possibilitaram um trabalho de 
construção em que as crianças foram desafiadas a construir letras a partir de forma expressa na posição 
do dado após lançado. Essa brincadeira tornou-se significativa para o aluno. Houve consolidação da 
aprendizagem, e tudo isso é muito gratificante para mim, como professora, pois o desafio foi vencido por 
eles; a aprendizagem desenrolou-se de forma envolvente, despertando o interesse de toda a turma. 

O Kit C trouxe uma metodologia inovadora e enriquecedora para 
a aprendizagem dos alunos, pois os jogos são diferenciados. 
O jogo da quadra espelhada é um instrumento pedagógico 
bastante educativo, pelo fato de promover a aprendizagem 
de importantes conceitos linguísticos de maneira lúdica e 
envolvente, o que surpreendeu as crianças.

É importante considerar os procedimentos didáticos que 
contribuem nesse processo de alfabetização bem-sucedido, a 

exemplo dos jogos. Para Bruner (1975 apud NASCHOLD et al., 2015e, p. 273), “a presença da cooperação 
nos jogos de linguagem cumpre um duplo papel: deslocar a atenção da criança mais para o ritual do 
próprio jogo do que para seu caráter instrumental ou utilitário, tornando-o mais leve e agradável, ao 
mesmo tempo em que ajuda a criança a atingir uma finalidade instrumental com naturalidade e leveza”. 

AJUSTES AO TRABALHO
Ao longo das etapas do trabalho, detectamos necessidades de ajuste para realização das atividades 
planejadas, como na aplicação dos testes do IDEIA. Além de docente da turma de alfabetização, também 
exerço as funções de coordenadora dos anos finais; por isso, houve momentos em que era solicitada a 
abandonar a aplicação dos testes para resolver assuntos ligados a atividades de coordenação. Na aplicação 
dos portfólios, algumas atividades apresentavam-se avançadas para os níveis de aprendizagem dos alunos. 

INTEGRAÇÃO DOS MATERIAIS DO L + N 
AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
Durante as atividades aplicadas, fizemos um resgate histórico dos brinquedos e brincadeiras de ontem e 
de hoje. As crianças confeccionaram e brincaram com: bola de meia, bambolê de mangueira, corda, cavalo 
de pau e “vai e vem” de garrafa Pet, entre outras. No trabalho com o portfólio, foram criadas situações entre 
as crianças para que identificassem letras, sílabas e palavras de forma interdisciplinar, contribuindo, assim, 
para uma aprendizagem significativa a todas as crianças participantes do projeto.

Figura 2 – Jogo da Quadra Espelhada.
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DEPOIMENTO DOS PARTICIPANTES

“Eu gostei muito do L.I.NEU porque as letras criam formas, tipo: curvas, retas e circular. Gostei também da confecção 
do L.I.NEU: pintar, recortar e colar, e também da “Menina bonita do laço de fita”.

Aluna

“Para mim, as atividades do L.I.NEU foram muito interessantes, pois pude pintar, desenhar e ouvir histórias, mas o 
melhor de tudo foi montar o robô”.

Aluno 

“O projeto Leitura + Neurociências veio para somar, contribuindo para o desenvolvimento da leitura e escrita dos 
educandos por meio da coordenação motora: o recorte e colagem ajudaram na concentração dos alunos. Dia de 
trabalhar portfólio era dia de festa para as crianças”.

Professora do 1º e 2º anos

“Os trabalhos desenvolvidos pelo projeto L+N foram fundamentais para o desenvolvimento de nossas crianças da 
alfabetização, ampliando e enriquecendo o trabalho existente na escola. Esperamos que outras crianças e turmas 
venham a ser inseridas nesse projeto como forma de dar continuidade ao trabalho na escola, pois o considero de 
suma importância”.

Supervisora escolar

CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES 
E OS ALCANCES DO TRABALHO COM OS KITS L+N
O L+N contribuiu muito no incentivo à leitura e à escrita, desenvolvendo habilidades e competências 
necessárias para as crianças em sala de aula. A cada experiência vivida nas etapas do projeto, havia novas 
descobertas e conquistas, pois havia estímulo à participação e ao envolvimento de todos na realização 
das atividades. O projeto visa a diagnosticar o processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças, 
possibilitando ao professor criar estratégias metodológicas de ensino que, integradas aos materiais 
disponibilizados, contribuíram para o avanço significativo da aprendizagem dos alunos. 

Quanto às minhas expectativas em relação ao projeto, este correspondeu muito. Ampliou meus 
conhecimentos, dando continuidade à formação docente, o que é fundamental na ação reflexiva do 
professor sobre sua prática no cotidiano escolar.

O projeto serviu de elo entre professor, aluno e toda a comunidade escolar, tornando-se um importante 
instrumento didático-pedagógico para o ensino-aprendizagem nas etapas iniciais da alfabetização.  
A realização do projeto na escola e as aulas que tínhamos no curso de especialização muito contribuíram 
para o fortalecimento do trabalho pedagógico.





ESCOLA MUNICIPAL 
PROF.ª JULIETA MOURA SOUZA





BUSCANDO NOVOS MODOS 
DE (ENSINAR A) LER NA ESCOLA
ROBERTA CARLA VARELA DE OLIVEIRA
DIRETORA DA ESCOLA

Em meados de março do ano de 2014, a Secretaria de Educação do munícipio de Ipanguaçu 
reuniu gestores escolares, coordenação e supervisão pedagógica das escolas municipais para que 
dialogássemos a respeito da proposta de capacitação do projeto Leitura + Neurociências, direcionada a 
professoras e professores dos Anos Iniciais atuantes na rede básica de educação. O projeto, promovido 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a SME Ipanguaçu, tinha por objetivo 
desenvolver metodologias inovadoras para auxiliar na compreensão e formação leitora de crianças no 
período – processo – de alfabetização. 

Antes que se faça algum relato e/ou explanação teórico-metodológica sobre o projeto e como se deu 
o processo de capacitação, acredito ser necessário usar a primeira pessoa do discurso para falar sobre 
as motivações que me fizeram participar. Por isso, começo falando sobre os desafios diários de ser 
professora, comuns a todos os profissionais da educação no Brasil, como: baixa remuneração, formação 
deficitária, problemas físicos de nossas escolas e, sobretudo, a desvalorização social da profissão.  
Os desafios pintados explicam em estatísticas por que alguns professores brasileiros já não querem ser 
professores e como a oferta de recém-formados não tem acompanhado a demanda. 

Por essas razões, destaco dois acontecimentos que foram decisivos para minha participação no projeto 
Leitura + Neurociências. O primeiro foi quando a Secretaria de Educação reuniu meus colegas de 
profissão e eu para discutir o projeto. Confesso que fiquei deslumbrada, pois acredito que a educação 
de qualidade continua sendo a melhor saída para solucionar os problemas estruturais do nosso país; 
porém, tive muito receio de que tudo aquilo fosse apenas mais um “blábláblá” e de que nada saísse do 
papel e fosse para o plano da realidade. Em mais de 15 anos de profissão, posso dizer que já vivi muitas 
frustações como educadora, mas que fui (e sou) muito feliz com a profissão que escolhi. Por isso, estava 
realmente disposta a acreditar que, além dos discursos, estávamos celebrando um novo momento na 
educação do município de Ipanguaçu. 

O segundo acontecimento foi ainda mais motivador. No momento em que a autora e coordenadora 
da proposta veio, em nome da UFRN, pessoalmente nos explicar o projeto da interface entre leitura e 
ciência, que inicialmente seria um curso de capacitação, mas por sugestão de uma professora da rede 
se tornou um curso de especialização lato sensu, entendi o que realmente Paulo Freire quis dizer com 

as crianças ficaram bastante animadas, com os olhos faiscando 
de curiosidade quando mostramos o material, e imediatamente 
perguntaram quando iríamos começar a brincadeira
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sobre a necessidade de, para além de uma leitura “mecânica” e estrutural, é urgente interrogar relações mais 
profundas sobre o quê e como se lê.

Depois de muito tempo longe da esfera acadêmica, aceitei o desafio de participar do projeto Leitura + 
Neurociências, primeiro, como professora, pois o desejo pelo conhecimento é meu parceiro de longa data; 
depois, como coordenadora pedagógica (papel que assumia na época). Isso porque as professoras dos 
Anos Iniciais de minha escola vinham até mim aflitas em busca de novos meios, formas, sugestões para 
sanar as dificuldades enfrentadas por nossas crianças em relação à leitura e à escrita. Com o desafio pessoal 
e profissional aceito, fomos adiante!

Foi um projeto inovador, por assim dizer, o qual deixou marcas e resultados expressivos na aprendizagem 
da leitura e da escrita pelas crianças.

REFERENCIAL TEÓRICO
Como já mencionado, estive por muito tempo longe da esfera acadêmica e, por essa razão, considero a seção 
teórica deste relato a mais complexa de ser redigida. Acredito na sua importância, contudo, temo que em 
algum momento minhas palavras não sejam claras e compreensíveis aos seus olhos, leitor/ leitora. Caso isso 
ocorra, peço desculpas; entretanto, considere que minhas palavras foram escritas com o desejo de mudança 
e, sobretudo, com a esperança de que outras professoras e professores, lendo-as, ousem ir além, se permitam 
novas experiências formativas e as apliquem em sala de aula. Aliás, que a sala de aula não seja o único espaço, 
nem o livro didático seja a única forma de nossas crianças conhecerem as letras e o mundo.

Para fazer-me entender e compartilhar o que foi apreendido durante o processo formativo da especialização, 
destaco a leitura de três estudos que marcaram o desenrolar das atividades do projeto Leitura + Neurociências. 
São eles: o Manual Orientador Kit 2: atividades grafofonológicas, morfossintáticas, semânticas e pragmáticas 
integradas (NASCHOLD, 2015a), o livro Os neurônios da leitura (DEHAENE, 2012) – uma pesquisa que discute 
como a ciência explica nossa capacidade de ler – e o conjunto de artigos referentes à leitura e à escrita 
presentes no livro Aprendizado da leitura e da escrita: a ciência em interfaces” (NASCHOLD et. al, 2015c).

O Manual Orientador Kit 2: atividades grafofonológicas, morfossintáticas, semânticas e pragmáticas 
integradas é o material basilar para a proposta, pois nele constam as primeiras orientações e referências 
teóricas, metodológicas e práticas sobre a experiência a ser implementada com o projeto Leitura + 
Neurociências nas escolas. O manual foi o primeiro texto científico que recebemos para leitura e apreciação 
da proposta. O texto é claro e rompe com algumas certezas que alguns anos na profissão nos trazem, 
principalmente no que diz respeito ao termo alfabetização.  

Na graduação, particularmente, aprendi que devemos considerar que os processos de aquisição da leitura 
e da escrita são diferentes entre as crianças. No entanto, não tinha atentado e nem estudado sobre como 
os aspectos psicolinguísticos, a linguagem oral e as experiências culturais presentes neste processo, se 
adequadamente trabalhados, podem propiciar a leitura fluente e a escrita competente pelo alfabetizando. 
A escola, muitas vezes negligencia as experiências orais e culturais das crianças e dos jovens por não saber 
lidar com a variedade linguística, fonológica e cultural do nosso país. 
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Para Naschold (2015a), trabalhar o universo maior – o texto – no processo final da alfabetização da criança 
é o grande desafio, uma vez que nossas crianças reconhecem as letras, decodificam o código, mas, quando 
entram em contato com o texto, sentem dificuldade de compreender a mensagem transmitida por ele. 

Por isso, a proposta apresentada no Manual Orientador, regida pelas bases teóricas, as estratégias didáticas 
e os kits (sequências de materiais didáticos) vão desde o traçado das letras, que é o primeiro sinal a ser 
identificado para a realização da leitura, até o seu contexto maior, constituído pelas frases, parágrafos e textos.  

No estudo do Manual Orientador, foi possível destacar que, apesar de as recentes teorizações das 
neurociências apontarem resultados positivos no processo de alfabetização,

a aprendizagem da leitura e da escrita, por envolver diferentes áreas da ciência e por não 
constituir-se tal como a linguagem oral num processo que acontece naturalmente na imersão 
do sujeito na cultura, necessita da educação sistemática/formal para sua aprendizagem, 
sendo, portanto, a Ciência da Educação o tema gerador interdisciplinar de ensino da leitura e 
da escrita a ser levado a efeito. Pelo fato da leitura e da escrita acontecerem durante o ensino, é 
de difícil arquitetura modelar uma pesquisa sobre leitura e escrita em um experimento isolado 
do processo de ensino. (NASCHOLD, 2015a, p.35). 

A todo tempo, as aulas, os materiais e as instruções conversaram sobre como o processo de alfabetização 
pode ser decisivo na vida de nossas crianças, mas raras vezes procuramos formas inovadoras, por motivos 
diversos, nossos alunos chegam aos anos finais do ensino fundamental semialfabetizados. Por isso que o 
processo de alfabetização é tão complexo, pois não existe um modelo linear e sem erros, já que nosso cérebro  
age de maneiras distintas. 

No entanto, para Stanislas Dehaene (2012), existem formas de compreender melhor o órgão que comanda 
todas as nossas ações e nos permite ler, que é o cérebro. Segundo o neurocientista francês, os estudos da 
relação entre cérebro e leitura devem ser considerados, pois o cérebro é o grande responsável pela transmissão 
de informações, e suas funções foram melhoradas com o tempo, como, por exemplo, na invenção da leitura. 

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ALFABETIZAÇÃO DO L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
Quando a proposta do projeto Leitura + Neurociências foi apresentada pela Secretaria de Educação aos 
gestores escolares, supervisão e coordenação pedagógica da rede básica no ano de 2014, atuava como 
supervisora pedagógica da Escola Municipal Professora Julieta Moura Souza, localizada na comunidade 
de Arapuá (Ipanguaçu/RN). Na primeira reunião que tivemos sobre o projeto, lembrei-me imediatamente 
dos relatos das professoras dos anos iniciais sobre nossas dificuldades diárias de alfabetizar nossas crianças 
e de como a oportunidade de participar da formação poderia nos ajudar a desenvolver metodologias 
inovadoras para o ensino de leitura e escrita em nossas salas de aula.

Como no mesmo ano ocorria o pleito para gestão escolar e eu estava concorrendo, fiquei pensando como seria 
a parte prática do curso; ainda assim, sonhei mais alto! Com todos os professores dos anos iniciais participando, 
capacitando-se, e com o material e metodologias inovadoras, poderíamos ir além e aumentar nosso Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
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Como hoje assumo a gestão da escola, as atribuições do cargo, por muitas vezes, deixaram-me distante do 
trabalho realizado em sala de aula. No entanto, aqui relatarei minha participação e como pude ajudar, de 
alguma forma, a professora titular no trabalho realizado em sala de aula. 

A turma escolhida por mim para participar da experiência L + N foi o Pré I, tendo como professora titular 
Francinete Rodrigues Cosme, que está há mais de 20 anos em sala de aula e utiliza metodologias de 
alfabetização muitas vezes consideradas tradicionais. Como a professora ingressou na educação só com o 
magistério, sente dificuldade em utilizar os recursos de mídia em sala de aula, mesmo tendo participado 
de capacitações ofertadas pela escola e da nova experiência formativa, com a graduação no curso de 
Pedagogia ofertado pelo PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica).

Como mais de 90% das professoras dos anos iniciais da escola participavam do projeto L + N, gestão e 
coordenação pedagógica reuniram-se para construir um planejamento globalizado na instituição, tendo 
como objetivo integrar as atividades desenvolvidas entre as turmas. No planejamento globalizado, 
traçamos metas enquanto escola, assim como as professoras desenharam caminhos e objetivos para as 
suas turmas, atentando para as especificidades de aprendizagem dos seus alunos.

Feito isso, reunimos os responsáveis por nossos alunos e explicamos, numa linguagem bem coloquial para 
fazermo-nos entender, os novos tipos de atividades que iríamos realizar com as crianças em sala de aula. 
Alguns de nossos pais ficaram surpresos com a proposta e chegaram até dizer que o material “parecia de 
escola particular”. Com a autorização dos responsáveis pelas crianças, começamos a aplicação do Instrumento 
Diagnóstico das Etapas Iniciais de Alfabetização (IDEIA), contando com ajuda da coordenadora pedagógica de 
nossa instituição, Odailma Siqueira.

Tendo realizado o planejamento, a conversa com os responsáveis pelas crianças e a aplicação do IDEA, com 
os kits em mãos, as professoras puderam iniciar seus trabalhos no segundo semestre do ano de 2016. Tia 
Neta e eu, reunimos a turminha do Pré I e procuramos explicar aos pequeninos que nós iríamos começar 
um trabalho diferenciado na sala e, por isso, precisaríamos muito da ajuda de todos. As crianças ficaram 
bastante animadas, com os olhos faiscando de curiosidade quando mostramos o material, e imediatamente 
perguntaram quando iríamos começar a brincadeira. Ver a adesão e animação das crianças deixou-nos muito 
felizes, além de nos dar a certeza de que o material dos kits seria realmente aproveitado por elas.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS 
DAS CRIANÇAS COM OS MATERIAIS ALFABETIZADORES
Em nossas escolas, é comum que realizemos, em todas as turmas, o famoso Diagnóstico Inicial, para 
sabermos em que ponto do caminho nossas crianças e jovens estão, quais são as suas maiores dificuldades, 
o que deixaram de aprender e o que gostariam de aprender, atentando sempre para seus níveis de 
leitura e escrita. A proposição do Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais de Alfabetização (IDEIA) é 
bem parecida com a que utilizamos, só que mais elaborada, pois lida com os aspectos grafofonológicos, 
morfossintáticos e semânticos relativos à leitura e à escrita. 

Segundo Naschold (2016b), o IDEIA pode trazer-nos mais elementos/informações sobre o estágio de 
alfabetização em que criança se encontra. O processo analítico do IDEIA é capaz de identificar não só as 
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dificuldades, como acontece no diagnóstico inicial comum, como também as potencialidades da criança 
que necessitam ser trabalhadas durante o processo escolarizado da alfabetização.

O IDEIA foi aplicado com a turma do Pré I pelas professoras Roberta Carla (eu) e Tia Neta (professora titular 
da turma), com a contribuição da coordenadora pedagógica de nossa instituição, Odailma Siqueira. Nos 
testes, as crianças identificam visualmente algumas vogais, associando a objetos, e usam a memória 
fotográfica. Observamos que, quando as vogais não seguem a ordem comum (a-e-i-o-u), as crianças se 
atrapalham e confundem as vogais entre si. Algumas crianças conseguem identificar a primeira letra do 
seu nome, mas a grande maioria não. Nenhuma criança conseguiu realizar as atividades de leitura e escrita. 
Quanto às figuras geométricas, uma pequena parcela soube dizer o que cada uma representava. O IDEIA, 
mesmo sendo aplicado no segundo semestre do ano letivo de 2016, apresenta os mesmos resultados do 
diagnóstico inicial realizado pela professora titular da turma, o que é bastante preocupante, pois nossas 
crianças continuam no mesmo estágio e prestes a seguir para o nível II da Educação Infantil sem estar, pelo 
menos, familiarizadas com as letras do alfabeto em sua complexidade de elementos.

APLICAÇÃO DOS KITS L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
Como o trabalho tem características interdisciplinares e traz metodologias inovadoras, apostar no 
planejamento e em atividades lúdicas que envolvam todas as crianças, para mim, como educadora, é a 
forma mais eficaz de obtermos resultados concretos e, acima de tudo, consiste no nosso trabalho em sala 
de aula. Por isso, aqui destaco, mais uma vez, a disponibilidade e as contribuições de nossa coordenadora 
pedagógica ao buscar formas de ajudar as professoras para aplicar o material dos kits em sala de aula. 

Para as dúvidas que foram surgindo no decorrer da aplicação dos kits em sala de aula, a escola realizou 
planejamentos direcionados ao projeto L + N, para que fossem discutidas, adaptadas e melhoradas as 
propostas didático-metodológicas dos portfólios e dos materiais metafóricos. Em um desses encontros, 
construímos nosso projeto de leitura intitulado: Como se lê, como se escreve? Linguagem, leitura e escrita na 
sala de aula. No projeto, incluímos as obras literárias presentes nos kits e apostamos no gênero, pois sua 
estrutura breve e condensada nos ajuda a trabalhar os conhecimentos acerca da leitura e interpretação 
com mais facilidade. Outro registro que deve ser feito é que, durante a reformulação do Projeto Político 
Pedagógico da escola, acrescentamos nos objetivos da instituição a articulação dos conhecimentos das 
linguagens do corpo, da fala, da escrita, das artes, da matemática, das ciências humanas e da natureza que 
envolvam a criação de multimeios didáticos e materiais por parte dos professores, para que a aprendizagem 
seja algo prazeroso e ao mesmo tempo consistente.

As dificuldades/obstáculos enfrentados (foram) são os mesmos alertados por mim anteriormente. Como 
assumo cargo de gestora, devido às constantes reuniões na Secretaria de Educação e ao gerenciamento 
administrativo, não pude estar presente em todos os momentos de aplicação dos kits. Entretanto, sempre 
que pude estar presente contribui com sugestões para que o trabalho se tornasse mais interativo.
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 AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Como já foi relatado nas primeiras palavras deste escrito, 
aceitei o desafio de participar da capacitação, pois a busca 
pelo conhecimento é minha companheira. Por essa razão, 
não serei capaz de traí-la; relatarei as atividades, os ajustes 
que, acredito eu, deveriam ser feitos e, sobretudo, como 
foi difícil conciliar os afazeres e demandas da gestão com 
a aplicação das atividades dos kits em sala de aula com a 
professora da turma.  

Em função de minhas atividades como coordenadora pedagógica da escola dialoguei com a professora titular 
ocasião em que apresentei sugestões para a ampliação da aplicação dos kits. A docente acolheu aquelas que 
julgou pertinentes, utilizando os Kits em sua totalidade. Pude perceber um significativo avanço da turma do 
Pré I. Algumas das atividades foram aplicadas com o meu apoio, como foi orientado aos gestores escolares 
e coordenadores pedagógicos das escolas. Dentre as atividades realizadas com os portfólios, destaco o 
Portfólio das Formas das Letras e Palavras e um momento, organizado pela coordenação pedagógica, que foi 
a contação da história de Chapeuzinho Amarelo com o uso dos materiais metafóricos para a Educação Infantil 
e os Anos Iniciais da escola.

Na aplicação do Portfólio das Formas das Letras, 
fiquei particularmente muito feliz com o resultado, 
pois notei o avanço das crianças nas atividades. 
Pudemos (a professora titular da turma e eu) 
observar que, em relação ao diagnosticado no 
IDEIA, nossas crianças já conseguiam formar/
construir as letras e identificá-las. Nessa mesma 
atividade, percebi que a professora, no início, teve 
muita dificuldade na aplicação, pois queria fazê-la 
individualmente com as crianças. No entanto, as 
crianças pediram à Tia Neta para fazer a atividade. 

O momento de contação da história de Chapeuzinho Amarelo, que inicialmente foi 
pensado pela coordenação e depois organizado em conjunto com as professoras 
da Educação Infantil e Anos Iniciais, deixou as crianças muito felizes e, sobretudo, 
engajadas na contação. As crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais foram 
reunidas no pátio da escola, que estava apenas com um mural (simbolizando 
um bosque), caixa de som e microfone.  Quando a professora Odailma chegou 
com o livro e caracterizada de Chapeuzinho Amarelo, as crianças sorriram, e os 
olhos brilharam de tanta curiosidade. A contação de história foi um sucesso, 
e as professoras puderam aplicar o Portfólio de Atividades Didáticas da História 
Chapeuzinho Amarelo com muito mais elementos e facilidade. Por isso que, 
durante o trabalho com os kits, pude perceber que a atividade que mais chamou 
a atenção de nossas crianças – a contação de histórias com os materiais metafóricos – ganhou destaque.

Figura 1 - Professora orientando aluno no Portfólio.

Figura 2 - Coordenadora orientando alunos no Portfólio.

Figura 3 - Leitura da atividade 
realizada no Portfólio.
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DESCRIÇÃO DO TRABALHO: INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS 
E PRÁTICAS DO PROFESSOR
Acredito que o projeto Leitura + Neurociências foi um presente para todos os 

profissionais da rede básica de educação que com ele foram contemplados. 
Além dos discursos da formação continuada e do título de especialista, foram-
nos apresentadas novas formas do fazer docente, didático e pedagógico. 

Por isso, escolhi com cuidado as imagens antes apresentadas e que foram 
as que mais me chamaram a atenção na aplicação dos kits e no processo de 
ensino-aprendizagem de nossas crianças. Elas mostram que é possível aprender 
brincando. Sim! Pois foi isso que ouvi, vi e presenciei com nossas crianças – que 
aprender pode ser divertido. Falta-nos compreender que ensinar a aprender 

pode ser tão divertido quanto. Não basta apenas reclamar, pois os problemas todos nós já conhecemos. 
Há, porém, que se criar caminhos. E pudemos, uns mais, outros menos, integrar os conhecimentos das aulas 
teóricas da formação em atividades práticas, com produtos que comprovam nossos resultados. 

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Em conversas informais, durante a aplicação dos kits em sala de aula e também nas reuniões pedagógicas 
da instituição escolar, foi possível colher alguns depoimentos – falas – dos participantes do projeto 
Leitura + Neurociências. 

“Eu gostei das atividades porque são de brincar”. 
Pré I (aluno 4) 

“A gente monta a letra e depois pinta. Eu gostei de fazer a atividade”. 
Pré I (aluno 7) 

“Minha tia agora conta as historinhas com os bonecos. É muito engraçado, mas eu gosto mais assim”. 
Pré I (aluno 4) 

“O material é riquíssimo! Não tinha trabalhado com nada do tipo. Os materiais metafóricos e atividades das histórias 
contadas facilitaram muito o trabalho com o texto, e a interpretação dos meninos melhorou bastante”.

P1 (Educação Infantil)

“Tenho dificuldade de aplicar os portfólios em sala, pois as atividades são extensas, e às vezes não dá tempo de 
responder tudo, depois a gente tem que retomar tudo na outra aula. Mesmo assim, gosto muito do material. Vem 
tudo prontinho e com as orientações”. 

P4 (Anos Iniciais)

CONCLUSÕES E REFLEXÕES 
Sabe-se que, não raro, a vida e a escrita de um trabalho acadêmico é dolorosa e cansativa. Primeiro, porque 
devemos dedicar tempo aos estudos, e tempo é algo muito difícil de administrar na correria dos tempos 

Figura 4 - Jogando o Dado das 
Formas das Letras.
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modernos. Segundo, porque o estudo, a pesquisa e a escrita requerem de nós concentração e força de 
vontade para não cairmos na tentação de desistir e/ou deixar para depois o que devemos fazer. 

Quando a Secretaria de Educação nos propôs o desafio de participar de uma proposta inovadora, como foi 
e é o projeto Leitura + Neurociências em nossas escolas, fiquei surpresa, feliz, mas confesso que um pouco 
amedrontada, pois não sabia se estaria à altura das discussões acadêmico-científicas e como desenvolveria 
o trabalho em sala de aula. Todavia, compreendi que, indo além dos discursos, nós que fazemos a educação 
deste país devemos estar dispostos à mudança, ao novo e, acima de tudo, ao conhecimento, pois esse não 
é nosso companheiro, como descrevi nos escritos deste trabalho, mas nosso instrumento de trabalho. 

Pelas razões explicitadas acima, reitero o que foi dito e escrito por mim sobre o projeto Leitura + 
Neurociências – que a proposta trouxe um novo momento para a educação do município de Ipanguaçu 
(RN). Isso não apenas pela sua metodologia inovadora ou pelos materiais didáticos ofertados durante o 
curso, mas pela forma como professores e a coordenação do projeto nos incentivaram. Apostou-se em 
novas metodologias, mas ouvindo nossas experiências e mostrando-nos que, embora longe da esfera da 
produção científica, somos tão aptos a criar e desenvolver experiências formativas exitosas de leitura e 
escrita com nossos alunos quanto os doutores da academia, pois fazemos isso todos os dias em nossas 
salas de aula. Por isso, termino o curso feliz com tudo que aprendi, realizada com o trabalho que pude 
desenvolver em sala de aula e grata pela oportunidade de aprender.







NOS CAMINHOS DA ESCRITA, 
O ENIGMA DA LEITURA
ODAILMA DE SIQUEIRA DA SILVA
COORDENADORA DA ESCOLA

O projeto Leitura + Neurociências foi apresentado aos gestores escolares e coordenadores pedagógicos 
do município de Ipanguaçu (RN) em março de 2014, momento em que a coordenação do projeto, pela 
UFRN, fez a explanação do objetivo de capacitar e formar os professores e profissionais da educação 
básica do sistema de educação pública a partir de novas abordagens teórico-metodológicas para o 
ensino da leitura e da escrita na infância. Entendendo que formação continuada de professores é um 
processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado 
após a formação inicial, com vistas a assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos, meu 
interesse em participar desta experiência só se expandia. 

Nesse sentido, minha motivação para participar do projeto, que, de início, seria um curso de 
aperfeiçoamento e que, por sugestão de uma colega supervisora pedagógica da rede, acabou se 
tornando uma especialização lato sensu, foi imediata. Vejo tais experiências formativas para a educação 
básica como oportunidades indispensáveis para a melhoria dos índices de alfabetização das crianças e 
para o fortalecimento de uma cultura de formação de leitores e escritores nas escolas.

Além dessas questões, também desejava ampliar meus conhecimentos teórico-metodológicos sobre o 
ensino da alfabetização para crianças, visando a contribuir cada vez mais, como professora/coordenadora 
pedagógica, para a efetivação e ampliação dos modos de participação das crianças nas culturas letradas 
compreendidas nos espaços escolares e não-escolares. 

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ALFABETIZAÇÃO DO L+N NO COTIDIANO ESCOLAR
Participar do projeto Leitura + Neurociências têm permitido a professoras e professores da rede básica 
do município de Ipanguaçu retomar os estudos no universo da pesquisa científica e acadêmica. Como 
muitos de nós, e eu particularmente, estamos longe do fazer científico (publicação de textos e leituras 
mais aprofundadas em determinadas áreas do conhecimento de nossa formação acadêmica), é difícil 
escrever embasados em referências teóricas, principalmente no que se refere à alfabetização, pois o 
termo sofre variações entre pesquisadores, e nossa proposta é diferenciada. 

Para Naschold (2015a), a alfabetização – o ensino inicial da leitura e da escrita – envolve a manipulação 
dos elementos linguísticos presentes no texto e dos elementos extratextuais presentes no discurso.  

a contação de história, uma prática recorrente em nossa 
escola, vestiu-se de um novo significado com o uso dos 
objetos metafóricos durante o processo de contação
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Os elementos linguísticos incluem os aspectos fônicos (fonemas: ritmo, entonação), morfossintáticos 
(limites de letras, sílabas, palavras, frases e parágrafos: estrutura vocabular, elos gramaticais), semânticos 
(léxico: significação vocabular, elos lexicais), pragmáticos (situações de uso) e textuais (coerência e coesão). 

As atividades do projeto L+N foram desenvolvidas com uma metodologia própria, com os materiais do Kit 
Grafofonológico, Morfossintático, Semântico e Pragmático integrados, acompanhados de uma caixa de 
material enriquecedor das atividades contendo materiais diversos que oportunizam o enriquecimento do 
ambiente pedagógico-didático da alfabetização. Nesse sentido, as crianças tiveram uma experiência rica, 
com o manuseio de materiais diversificados e plenos de significados para o aprendizado da leitura e escrita. 

No trabalho com os portfólios, conforme Naschold (2015a, p. 56), “são propostas atividades nas quais 
elementos do texto (letras, sílabas, palavras, frases, parágrafos e sinais de pontuação) são oferecidos 
desmontados com a finalidade de serem montados no texto do portfólio”. Os aspectos acima citados são 
desenvolvidos nas histórias ficcionais durante as atividades de leitura, escrita, contação de histórias e 
desenvolvimento da argumentação infantil, realizadas com aplicação dos kits.

A contação de história com os kits tornou o espaço de sala de aula um ambiente contagiante e empolgante 
para as crianças e professores, pois o lúdico e o concreto se misturaram de forma a envolver as crianças no 
mundo do faz-de-conta e da imaginação.

De acordo com Naschold et al (2015e), a contação de história é uma atividade milenar que faz parte do 
imaginário da humanidade e tem sido relacionada com os rituais da formação de futuros leitores cativos. Nesse 
sentido, a contação de história, tão apreciada pelas crianças, é uma atividade fundamental que transmite 
conhecimentos e valores; sua atuação é decisiva na formação e no desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem, em um momento mágico que envolve a todos que participam desse instante de fantasia. 
Inúmeras são as possibilidades de encantar as crianças na contação, como ocorre na utilização dos objetos 
metafóricos, o que se amplia com a capa de contação e as palavras geradoras. Foram momentos riquíssimos de 
aprendizado e de ampliação do repertório oral e escrito de crianças que estão imersas em uma cultura letrada.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ALFABETIZAÇÃO DO L+N NO COTIDIANO ESCOLAR
O trabalho de acompanhamento pedagógico desenvolvido com a turma do Pré II da Escola Municipal 
Professora Julieta Moura Souza, em Ipanguaçu, constituída por 13 crianças na faixa etária de cinco anos de 
idade, juntamente com a professora titular Lídia de Siqueira Cabral, foi muito proveitoso. 

Para aplicação dos materiais do L+N, o trabalho foi desencadeado a partir de uma reunião com os pais e da 
assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A primeira ação consistiu na aplicação da bateria 
de testes do IDEIA. Os testes foram aplicados em dupla, de modo que um examinador aplicava o teste e outro 
anotava as respostas da criança em todos os seus detalhes. Na aplicação, verificamos que, em relação à leitura e 
à escrita, todas as crianças se encontravam na fase pré-alfabética, isto é, não conheciam as letras, evidência que 
nos clarificou acerca dos aspectos a serem trabalhados a partir de então mediante planejamento.

O planejamento é uma ferramenta fundamental para adequar a organização do trabalho a ser realizado, 
visando a alcançar uma situação desejada de modo mais eficiente e eficaz, com maior concentração 
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de esforços e recursos. Partindo dessas premissas, elaboramos o Planejamento Globalizado, em que a 
professora interligou os conteúdos/temas trabalhados aos kits do L+N. A rotina da turma ficou bem mais 
consistente e proveitosa, e as crianças demostravam interesse nas atividades de forma ativa e participativa. 
A professora buscou de todas as maneiras possíveis a integração nas atividades, desde a sua formação no 
curso de pós-graduação até o compromisso com o desenvolvimento das atividades com a turma. 

O acompanhamento pedagógico nas atividades de 
aplicação dos kits L+ N no cotidiano escolar aconteceu 
de forma harmoniosa e integrada às demais tarefas 
pedagógicas, auxiliando a professora nesse exercício 
constante de pensar e repensar a sua prática, documentá-
la, mantê-la ou alterá-la em virtude das necessidades do 
contexto vivenciado por seus alunos. Foi assim que, nesse 
processo, incluímos algo que não utilizávamos até então: o 
planejamento globalizado, com a elaboração de um mapa 
conceitual, atividade essa que nos foi orientada durante o 
curso de pós-graduação do L+N.

A contação de história, uma prática recorrente em nossa escola, 
vestiu-se de um novo significado com o uso dos objetos metafóricos 
durante o processo de leitura, tendo sua continuidade com o trabalho 
dos portfólios de atividades didáticas das narrativas contadas. O 
aprendizado das letras e palavras, por exemplo, foi trabalhado 
partindo da história de L.I.NEU e o enigma das letras, utilizando o 
alfabeto móvel das formas das letras e o quadro magnético, onde as 
crianças tiveram a oportunidade de construir a letra que estava sendo 
trabalhada e seu próprio nome, dentre outras palavras geradoras.

Com o desenvolvimento das atividades dos kits L+N, observamos 
que a professora utilizava com frequência os materiais, articulando 
as atividades do projeto L+N à rotina da sala de aula. As atividades 

postas em prática eram exitosas e levavam ao aprendizado das crianças, que demonstravam interesse e 
entusiasmo em sua realização. 

O desenvolvimento do trabalho enfrentou alguns obstáculos, como 
o tempo reduzido para aplicação do IDEIA e a necessária adequação 
das atividades do portfólio aos níveis de aprendizagem das crianças. 
Foram, então, necessários ajustes, tais como estabelecer parceria 
com outros profissionais para a organização de um cronograma de 
aplicação dos testes do IDEIA, bem como um acompanhamento mais 
individualizado das crianças que evidenciavam maiores dificuldades 
na execução das tarefas propostas nos portfólios.

Figura 1 – Planejamento com os professores.

Figura 2 – Trabalhando com  
as letras imantadas.

Figura 3 – Recorte e colagem das  
formas das letras.
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INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICA DO PROFESSOR
Integrar a teoria à prática na sala de aula é sempre um desafio. Os conhecimentos adquiridos com as disciplinas 
vistas na especialização e com os materiais dos kits do projeto foram incorporados à prática pedagógica dos 
docentes de forma reflexiva e adequada à realidade. Em especial, isso foi feito em relação aos portfólios, pois 
o trabalho com eles junto às crianças requer cuidados do professor no acompanhamento dos alunos, bem 
como sua reflexão sobre as aprendizagens que acontecem ao longo da aplicação a cada criança.

Foram trabalhados os seguintes portfólios com a turma: Portfólio das Letras, do L.I.NEU e o enigma das letras, 
da brincadeira da Amarelinha da Leitura e o do Gato que pulava em sapato, todos integrados ao planejamento 
do professor e à rotina das crianças. Foram utilizados os seguintes livros do acervo do L+N: L.I.NEU e o enigma 
das letras, Chapeuzinho Amarelo e O gato que pulava em sapato, dentre outros do acervo da escola, como Arca 
de Noé e O dente ainda doía. 

Figura 4 – Trabalhando com o  
Portfólio das Letras. Figura 5 – Trabalhando com o Portfólio do L.I.NEU.

A aplicação dos portfólios era sempre muito trabalhosa, pois requer das crianças atenção e concentração 
nas atividades propostas. Isso é facilitado pelas orientações teórico-metodológicas que acompanham cada 
página/atividade do portfólio e que paralelamente incentivam que as crianças desenvolvam gradativamente 
a sua autonomia nas atividades, desde o recorte/colagem até o desenvolvimento das tarefas, destacando o 
trabalho em grupo das crianças. A professora desenvolveu as brincadeiras integrando-as ao repertório das 
crianças. Os materiais metafóricos chamavam bastante atenção, proporcionando uma boa compreensão 
da história contada, o que levava as crianças a recontarem as histórias.

DEPOIMENTOS

“O projeto foi muito importante, pois permitiu o conhecimento de uma nova maneira de alfabetizar. Os kits, ricos 
em ideias, facilitaram a aprendizagem dos meus alunos. O projeto enriqueceu minha prática pedagógica”

Professora

“O P tem uma curva, e o B tem duas. Eu sei porque eu já sei ler”. 
Criança 1

“Gostei muito do projeto. Aprendi como se formam as letras”. 
Criança 2

Figura 6 – Confecção do  
boneco do L.I.NEU.
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“A minha filha só falava desse projeto do L.I.NEU e que estava aprendendo com ele as letras. Ela ficou mais 
interessada nas atividades”.

Mãe

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um grande desafio nos foi proposto. O projeto Leitura + Neurociências é algo grandioso, uma experiência 
nova que nos propomos a realizar em nossa escola, desde o processo formativo recebido na especialização 
até o desempenho e compromisso em promover a aprendizagem dos nossos alunos.

Diante do trabalho realizado na turma da Pré-escola II, percebo que as crianças desenvolveram 
significativamente o seu aprendizado em leitura e escrita. Todas as crianças que nem sequer conheciam 
as letras hoje escrevem seu próprio nome e o da professora, reconhecem as letras do alfabeto e palavras, 
contam e recontam histórias, dentre outras importantes habilidades que foram desenvolvidas, como: a 
autonomia, a cooperação, o respeito às regras e o cuidado com o material individual e coletivo.

Quanto às minhas aprendizagens, o projeto permitiu-me, essencialmente, aprofundar os conhecimentos 
teórico-metodológicos sobre o processo de alfabetização das crianças, mas também me proporcionou 
uma reflexão acerca de meu papel como coordenadora pedagógica, acompanhando a ação pedagógica 
do professor por meio de observações e ações concretas, planejadas, e articulando a teoria com a prática 
mediante o processo ação x reflexão x ação.

Nesse sentido, o processo formativo foi imprescindível para o desenvolvimento do projeto e os resultados 
alcançados. Destaca-se o interesse dos professores em continuarem com essa nova abordagem 
metodológica de alfabetizar. Não se trata de uma coisa que se encerra com o curso, mas de conhecimentos 
assimilados que fecundam a prática pedagógica dos professores da nossa escola.





TEORIA E PRÁTICA: 
UMA EXPERIÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO 
EM SUAS DIVERSAS FACES
LUÍS ANTÔNIO TAVARES DE LIRA
COORDENADOR DA ESCOLA

É sabido de todos que fazem a educação do município de Ipanguaçu que, ao longo dos últimos 
anos, nossa rede de escolas coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação tem desenvolvido 
inúmeros esforços para a melhoria da qualidade do ensino, inclusive sendo reconhecidos com prêmios 
e resultados positivos nas avaliações externas, a exemplo do Prêmio Construindo a Nação (edições 
2010, 2011, 2012 e 2013), Olimpíadas de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (edição 2014) e 
Experiências Exitosas em Formação de Leitores (MEC/FNDE, 2012), entre outros. 

O trabalho de incentivo à leitura foi e é o baluarte da atividade educacional ipanguaçuense, rendendo 
o interesse de muitos profissionais de estarem aqui contribuindo para o aprofundamento das ações e 
levando consigo as experiências exitosas como exemplo para o meio acadêmico. O curso de pós-graduação 
Alfabetização + Neurociências: interfaces da educação integral pode ser considerado como uma ação 
que veio sob a influência da notória capacidade dos educadores do nosso município de desenvolverem 
experiências na área do incentivo à leitura e valorização da literatura em suas diversas faces.

Daí percebe-se a troca que se evidencia ao acolhermos em Ipanguaçu um curso dessa natureza, ou 
seja, a universidade experimenta a atividade já realizada em nosso município ao longo dos últimos 
oito anos, e o município e seus profissionais (professores e demais funcionários das escolas e Secretaria 
que direta ou indiretamente se envolvem no processo) são tomados por uma gama de conhecimentos 
muitas vezes já existentes, conforme relatos nas aulas da pós-graduação, porém ocultos na realidade 
educacional em que vivemos.

Isso sem falar no ganho sem precedentes para os alunos dos professores incluídos no projeto que 
tiveram a oportunidade de sistematicamente experimentar uma prática inovadora envolta em teorias e 
instrumentos metodológicos de alto padrão, considerando os recursos e a importância dada ao curso pela 
UFRN. Meu interesse e ingresso no curso justificam-se pelo seu papel de divisor de águas na educação 
de Ipanguaçu, já configurado na sua apresentação aos gestores da educação municipal e mais adiante 
observado no atendimento da necessidade de transformar um curso de extensão em uma pós-graduação 
lato sensu, considerando a realidade dos professores que seriam envolvidos no projeto.

é chegada a hora de permanecer na linha do projeto, abrindo espaço apenas 
para as inovações que, assim como ele, apresentarem com clareza os seus 
objetivos e, mais ainda, integrarem teoria e prática e se aproximarem com 
humanidade da realidade vivida pelos professores em sala de aula
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Interessante citar que uma professora sugeriu a mudança no curso, o que caracteriza o interesse dos 
profissionais em se qualificarem para benefício e valorização da profissão, como também para a melhoria da 
qualidade da educação por meio do ensino-aprendizagem das nossas crianças, ou tendo-o como pano de 
fundo. Sendo assim, o que me motivou a estar no curso foi primeiramente a minha qualificação profissional, 
a sede de conhecimento teórico-prático, a expansão de minha experiência como professor mediante a 
aplicação dos kits, o certificado de pós-graduação ainda não presente no meu currículo e a importância da 
contribuição que o curso daria para a nossa educação em termos de estratégias metodológicas.

O presente trabalho é um relato da experiência de aplicação das metodologias apresentadas e oferecidas 
pelo curso pela professora Maria Elizabete da Silva, do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal 
Professora Julieta Moura Souza, do Distrito rural do Arapuá, em Ipanguaçu (RN), como coordenador 
observador e auxiliar no trabalho de aplicação tanto da bateria de testes do IDEIA quanto dos kits e atividades 
diversas associadas ao objetivo do projeto. 

Este relato visa colaborar com a formação acadêmica e o desenvolvimento profissional dos professores 
envolvidos no processo, apresentando, em suma, o desenvolvimento das atividades de rotina dentro 
da dinâmica dos kits disponibilizados. Minha participação rendeu-me o contato com uma turma de 
alfabetização em uma etapa com a qual ainda não tinha trabalhado, sendo, portanto, uma experiência 
ímpar também, considerando a importância marcante para as crianças que, já na primeira etapa do ciclo 
de alfabetização, puderam experimentar tamanho gozo educacional.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ALFABETIZAÇÃO DO L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
O trabalho com o material dos kits foi precedido pela análise do material e manuseio dos elementos 
metafóricos, bem como de todo o material pedagógico (coleções, colas, tesouras, etc.) e do “acervo” literário 
que vinha no kit, seguindo-se de discussão sobre a riqueza do material observada no planejamento na escola. 
Na sequência, a proposta foi apresentar os kits aos alunos, apontando também os objetivos do projeto e sua 
importância para a aprendizagem.

Nesse primeiro contato dos alunos com o material, já foi possível observar ou ter uma visão diagnóstica 
sobre eles, detectando-se dificuldades de aprendizagem, mas já também analisando que elas poderiam 
ser superadas, considerando a quantidade de alunos da sala, portanto, uma atenção individual bem mais 
expressiva seria dada. 

A partir daí, passou-se a uma fase de contato quase diário dos alunos, sempre considerando que “o princípio 
didático mais universal do ensino é o de que devemos partir do conhecimento que os alunos trazem. 
Ignorar esse fato é um dos erros que conduzem ao fracasso da alfabetização” (NASCHOLD, 2015a, p. 35).

O trabalho de aplicação do material iniciou pela aplicação do IDEIA na turma do 1º ano da Escola Municipal 
Julieta Moura Souza, pela professora Elizabete. A primeira tarefa a ser executada, embora complexa, 
mostrou-se bem proveitosa no que se refere ao reconhecimento da realidade ou da capacidade leitora 
e de escrita dos alunos, bem como de interpretação e oralidade. A atividade de aplicação dos testes foi 
realizada na sala de aula, tendo o meu auxilio, bem como o de outros profissionais da escola. 
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Tanto a professora quanto o coordenador e os demais envolvidos verificaram que os alunos, no que 
tange à escrita, estavam na fase alfabética parcial, escrevendo (reconhecidamente) algumas letras das 
palavras propostas. Em relação à leitura, parte da turma conseguiu decodificar palavras inteiras (simples), 
podendo-se observar que a outra parte da turma reconhecia somente letras ou até sílabas, não fazendo 
leitura de palavras simples.

Na sequência, após o reconhecimento do material do kit pela professora e pelo coordenador, com ampla 
discussão com os demais profissionais envolvidos, o material foi apresentado aos alunos, com clara 
exposição dos objetivos propostos para seu uso. A priori, o que mais chamou atenção das crianças foram 
os materiais metafóricos a serem usados nas contações de história e os portfólios, pelo caráter lúdico das 
publicações e pelas atividades tão atraentes à Educação Infantil. De pronto, houve interesse e envolvimento 
das crianças nas atividades iniciais de aplicação do Kit Leitura + Neurociências.

A percepção que tive do trabalho com o material metafórico logo no início foi a da associação que as 
crianças fizeram entre as histórias contadas ali na sala de aula com o uso de símbolos e as histórias contadas 
que as crianças já ouviram em outros momentos da vida delas, seja em casa ou nas outras etapas de ensino 
pelas quais já passaram, ou associação com valores vividos em casa ou na comunidade, considerando, 
portanto, seus saberes prévios.

As primeiras atividades foram as propostas no portfólio do 
L.I.NEU, sendo precedidas, é claro, pela contação, leitura e 
socialização da história, com uso dos materiais metafóricos do 
kit e também de outros trazidos pela professora para enriquecer 
a contação. A atividade de contação foi bem extensa, durando 
várias aulas, o que possibilitou que os alunos conhecessem 
bem a história, a interpretassem sempre que questionados e 
fossem bem promissores na execução das tarefas do portfólio.

As atividades tiveram continuidade, sendo inseridas no 
cotidiano da turma, o que se faz necessário, haja vista a 

importância da sistematização do trabalho. A confecção dos crachás dos alunos foi uma atividade de 
identificação dos alunos dentro do projeto, sendo usados em todas as atividades. O livro L.I.Neu e o Enigma 
das Letras tomou conta de uma grande parte das atividades, tendo sido explorado em todas as disciplinas. 
Mesmo antes da leitura, a professora fez questão de apresentar o motivo, ou seja, qual a expectativa para 
o trabalho com o livro. Entre as atividades desenvolvidas, a confecção do convite, a roda de leitura e de 
conversa e a contação da história usando os objetos metafóricos foram destaques.

Outras atividades que tiveram destaque foram a ficha do estudante, que também mobilizou as mães para o 
preenchimento, considerando que os alunos ainda não têm a competência de escrita para o preenchimento 
sozinhos; o trabalho com o quadro da roda de conversa da alfabetização, que foi usado em todas as atividades 
para que se pudesse fazer uma avaliação constante dos avanços das crianças; e a confecção do robozinho.

Figura 1 – Aluna em atividade  
envolvendo o portfólio.
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No caso do portfólio das letras e palavras, muito foi usado o quadro para montagem das letras, podendo 
ser observado que as crianças demonstraram muito interesse no manuseio das letras, ainda mais com 
a possibilidade de elas mesmas montarem as letras. Isso foi importante e proveitoso. Quanto ao portfólio 
do Chapeuzinho Amarelo, as crianças mais uma vez demonstraram grande interesse, pois, segundo elas, a 
história era uma novidade. Isso possibilitou uma exploração ainda mais profunda da história, com o uso dos 
símbolos (materiais metafóricos existentes no kit e outros inseridos pela professora), a exploração do desenho 
da capa e a leitura repetitiva das partes da história. Assim como no livro do L.I.NEU, foram trabalhados vários 
eixos temáticos, envolvendo todas as áreas de conhecimento, sempre culminando com a aplicação de uma 
atividade já proposta no portfólio ou planejada pela professora segundo seu plano de ensino ou diário.

Pude observar que o interesse das crianças na execução das atividades sempre foi o mesmo; elas se mostraram 
animadas durante todo o processo, o que me leva a crer que a riqueza do material usado em sala, sua ludicidade 
e a proposta sempre inovadora, dia após dia, foram fundamentais para que isso ocorresse. Também atribuo 
a permanente motivação das crianças ao fato de o material considerar “o princípio didático mais universal do 
ensino, que é o de que devemos partir do conhecimento que os alunos trazem“ (NASCHOLD, 2015a, p. 35).

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Mesmo a turma sendo pequena, houve casos de alunos faltosos, o que muitas vezes atrasou o trabalho com 
os portfólios, não sendo possível dar sequência às atividades. A alternativa foi planejar atividades similares 
para suprir esse tempo de espera, o que foi muito bom, pois ajudou ainda mais na assimilação pelos alunos.

A INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  
E O PROFESSOR COMO RESPONSÁVEL
O projeto Leitura + Neurociências é sem dúvida um importante instrumento de alfabetização aplicado 
nas nossas salas de aula em Ipanguaçu. Além do seu rico referencial teórico, traz consigo uma prática 
inovadora, sistemática e motivadora, tanto para os alunos quanto para os professores envolvidos.  
Estes últimos, em grande parte, sempre reclamam do detrimento teórico dos cursos de formação de 
professores, porém elogiaram a dinamização do ensino apresentada pelo projeto por meio dos kits.

O primeiro aspecto importante a ser observado seria a integração do projeto aos conhecimentos e prática 
da professora já nos planejamentos coletivos realizados na escola, o que não ocorreu amplamente.  Mesmo 
assim, vale considerar que foi como se esse projeto tivesse sido pensado para as nossas crianças, para a 
nossa realidade, o que resultou, em minha opinião, numa maior agilidade no que se refere à aprendizagem 
dos nossos alunos, proporcionada pela proposta como um todo, associada com sucesso às práticas já 
desenvolvidas por nossos professores.

Os três portfólios trabalhados – o do L.I.NEU, o das Formas de Letras e Palavras e o da Amarelinha – tiveram todos 
os seus objetivos alcançados, sendo as orientações cumpridas, acrescidas das ideias pensadas no planejamento 
das atividades e discutidas no planejamento semanal já ocorrente na escola; houve a soma, por exemplo, de 
brincadeiras para enriquecer o trabalho, bem como de materiais de sucata trazidos para serem trabalhados com 
os já existentes no kit. Os livros que fazem parte do kit também foram usados em rodas de leitura e contação de 
histórias, tendo sido de grande valia e uma proposta muito interessante a associação entre uma história e outra. 
Por exemplo, o encontro dos personagens de história diferentes, como seria?
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Outro detalhe importante de ser observado foi a agitação da turma no uso das fichas de palavras, lembrando 
que estas foram usadas como palavras geradoras para serem feitas relações com outros conteúdos. A 
professora utilizou muita ludicidade na aplicação das atividades e esteve sempre desafiando os alunos, o 
que considerei importante.

CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES
As primeiras atividades estavam dentro da proposta do KIT A: Eu e a escola, iniciando com o convite, que 
por sua vez tinha o objetivo também de motivar todos a conhecerem a história do L.I.NEU. Na sequência, 
foram executadas atividades de recorte, pintura e brincadeiras, seguidas da confecção do crachá para 
uso do aluno, na perspectiva também da alfabetização pelo nome próprio, crachá esse preenchido pelo 
próprio aluno. Sempre que era realizada alguma atividade do projeto, os alunos usavam o crachá, e, em 
muitas ocasiões de esquecimento da professora, eles mesmos o solicitavam. 

Ainda dentro dessa dinâmica do nome, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e aprender também o 
nome do colega. No que se refere ao quadro da roda de conversa da alfabetização, elemento importantíssimo 
para que as crianças pudessem, inclusive, avaliar-se em suas aprendizagens, foi usado diariamente. A ficha do 
estudante deu sequência às atividades, sendo solicitado que as mães ajudassem no preenchimento.

Começou, então, o trabalho com os Kits B e C, sendo a contação da história do L.I.NEU a atividade chave. 
Depois do manuseio do portfólio e de conversa informal, deu-se início à história, considerando que 
“as metáforas, sejam elas as figuras de linguagem, as conceituais ou as corporificadas, não são meros 
elementos de enriquecimento ou de complexidade da linguagem: pelo contrário, são elementos capitais 
do entendimento e da clarificação da linguagem, portanto, elementos-chaves da compreensão leitora” 
(NASCHOLD, 2015e, p. 275). 

Sendo assim, a professora usou muito bem a criatividade, tomando nas mãos os elementos metafóricos 
propostos no kit e empregando formas de falar que encantaram os alunos, que, por sua vez, falavam 
durante a contação, sugerindo sequências. Foi nessa etapa do trabalho que foi usado o quadro magnético 
para mostrar as formas das letras, incitando os alunos a fazerem o mesmo, o que causou muita euforia e 
entusiasmo ao montarem as letras propostas nas atividades. O portfólio das formas das letras foi como que 
um exercício de reconhecimento e escrita, mas ao mesmo tempo de avaliação constante.

Atrelado ao uso do quadro, esteve sempre presente o uso do bingo, estando as letras sempre em destaque, 
lembrando que “(...) que as imagens visuais das letras vão para o lado esquerdo do cérebro. Para reconhecer 
a diferença entre as letras, é preciso que as crianças aprendam as formas das letras. Por isso, eu usei as 
letras imantadas: para elas manusearem os seguimentos das letras e reforçarem o aprendizado visual das 
formas” (NASCHOLD, 2015a, p. 48).

Tendo sempre o auxílio dos livros do kit e dos elementos metafóricos existentes nele, a contação de 
história era uma proposta diária, o que chamava muito a atenção das crianças e lhes causavam muito 
encantamento, que tinha o objetivo também de motivar os alunos a gostarem de leitura, pois, “numa 
época em que se fala em formação continuada do professor, gostaríamos de falar também em formação 
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continuada do leitor” (SISTO, 2015, p. 151). Em dados momentos, a crianças interagiam com a história, 
sugerindo sequências ainda durante a contação, como já foi dito, ou manuseando o livro e explorando sua 
capa ou os objetos metafóricos utilizados

Na aplicação do portfólio da Amarelinha da Leitura, mais uma 
vez se fez memória dos conhecimentos prévios das crianças, 
associando-se a amarelinha a diversas outras brincadeiras e 
colocando-as em prática ali mesmo na sala de aula. Essa atividade 
foi uma espécie de motivação ao que viria na sequência.  
O mesmo ritual foi seguido com a história do Chapeuzinho 
Amarelo, tendo esta despertado muito interesse dos alunos por 
ser para eles uma história nova, associando-a imediatamente à 
do Chapeuzinho Vermelho.

A aplicação do material dos kits do projeto Leitura + Neurociências foi, sem sombra de dúvidas, um divisor 
de águas na educação do nosso município. Tanto os profissionais que ao final do curso serão considerados 
especialistas no assunto, quanto os alunos que puderam usufruir de um material tão rico em tempo de crise, e 
ainda mais da riqueza intelectual oferecida a nós pelo projeto, devem sentir-se possuidores do processo mais 
precioso e primordial para o enriquecimento da sociedade, tão fragilizada atualmente: o ensino-aprendizagem. 

Todas as etapas soaram como uma oportunidade de rever os nossos conceitos de ensino e as nossas 
capacidades de fazer sempre mais pelos nossos meninos e meninas. Desde as aulas teórico-práticas, 
passando pelo diagnóstico do IDEIA, até chegar à aplicação do material, foi um percurso sem volta. Tudo 
que foi vivido estará à nossa disposição em nossas salas de aula, na chance que temos de dar continuidade a 
essa tão dinâmica metodologia que agrega conceitos, buscando a aprendizagem significativa das crianças.

A cada dia, pudemos observar os efeitos da aplicação do material, o que justificou a riqueza do que nos 
foi proposto. Ou seja, os alunos deram uma resposta aos estímulos, e os professores “reaprenderam a 
ensinar”, formando e formando-se. Portanto, é chegada a hora de permanecer na linha do projeto, abrindo 
espaço apenas para as inovações que, assim como ele, apresentarem com clareza os seus objetivos e, 
mais ainda, integrarem teoria e prática e se aproximarem com humanidade da realidade vivida pelos 
professores em sala de aula hoje.

Figura 2 – Aluno manuseando o seu Portfólio.







AS CONTRIBUIÇÕES DO L+N 
PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES
YANA SIMONE FRUTUOSO BARRETO
PROFESSORA DO 5º ANO

Formar leitores é uma das preocupações diárias de toda professora do Ensino Fundamental que acredita 
na aquisição da leitura e da escrita como direitos de todo cidadão, inclusive das crianças. Crendo 
que é possível cumprir essa função de construir crianças capazes de ler e escrever com qualidade e 
competência, participamos dos espaços de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal 
de Educação de Ipanguaçu. 

Em um desses encontros de capacitação docente, nos idos de 2015, conhecemos a professora Angela 
Chuvas Naschold, do Departamento de Educação da UFRN, que falava, na ocasião, sobre suas pesquisas 
de pós-doutoramento com a alfabetização de crianças a partir de metodologias de ensino pensadas 
a partir do “encontro” entre conhecimentos das áreas da educação, da leitura e das neurociências. Foi 
por meio de suas palavras e da menção aos materiais alfabetizadores dimensionados com base nas 
pesquisas mencionadas pela professora que começamos a ver a possibilidade de novas maneiras de 
as crianças aprenderem a ler, de forma prazerosa e fácil. Por ocasião dessa palestra, senti-me motivada 
a participar do L+N quando o município recebeu o projeto.

Quais métodos podemos usar para ensinar os nossos alunos a ler e a escrever? Pensar nessa questão levou-
me a uma hipótese: se aquelas metodologias deram bons resultados com aquelas crianças das pesquisas, 
é possível que também possam ajudar a mim e aos meus alunos. Essas primeiras experiências foram 
muito importantes em meu processo de motivação para participar da especialização em Alfabetização 
+ Neurociências: interfaces da educação integral, que foi parte do projeto L+N, especialmente porque 
acreditei no quanto eu, enquanto professora, poderia contribuir para o aprendizado de meus alunos a 
partir de outros métodos e conhecimentos que melhorariam significativamente as formas de ensinar e 
aprender a leitura e a escrita em língua portuguesa no Ensino Fundamental.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS 
DAS CRIANÇAS COM OS MATERIAIS DOS KITS L+N
Um dos primeiros e mais importantes momentos do projeto foi a aplicação da bateria de testes do 
Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais de Alfabetização (IDEIA). Antes de qualquer coisa, no fazer 
pedagógico, é crucial sabermos o que sabem e o que não sabem nossos alunos. É um princípio básico, 

se aquelas metodologias deram bons resultados 
com aquelas crianças e professoras, é possível que os 
conhecimentos das neurociências sobre a leitura também 
possam ajudar a mim e aos meus alunos, eu pensava
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considerado universal por inúmeros pesquisadores da educação (NASCHOLD, 2016b), o de que não se ensina 
alguém desconsiderando sua história e seus conhecimentos, e o IDEIA constituía-se de diversos tipos de 
testes que mapeavam diferentes competências e habilidades em leitura e escrita das crianças. Trabalhei 
diretamente com a professora Jane Cleide, agilizando o processo de testagem das crianças, já que tínhamos 
uma turma numerosa, com 32 alunos. De início, os estudantes ficaram um pouco ansiosos, mas, à medida 
que os primeiros iam participando dos testes e avisando aos outros que “era até legal”, nas palavras de muitos, 
os demais foram ficando mais tranquilos e cultivando uma ansiedade “bonita” sobre a atividade.

Realizamos testes com figuras geométricas, com as retas e curvas das letras, figuras e trava-línguas, entre 
outras atividades de caráter linguístico-discursivo. Nos testes de substituição de palavras, que foram 
realizados oralmente para os alunos, de natureza semântico-pragmática com ênfase nas relações de 
sentido sinonímicas e metonímicas, notamos que os alunos demonstraram dificuldades em questões da 
ordem das variações linguísticas, o que também se verificou em relação aos testes de correção de “erros” 
morfossintáticos (especialmente, no caso dos verbos) em tópicos frasais.

A percepção de que existem dissonâncias entre a norma que se ensina na escola e a realidade linguística 
dos alunos fora da escola foi quase imediata. Na condição de professoras, aceitávamos o que as crianças 
diziam/escreviam e as informávamos sobre a necessidade de adequação a uma “forma linguística” que 
vigorava na escola e em outros espaços sociais e que, por isso, precisava ser observada e incorporada. 
Quanto aos testes de compreensão do sentido das histórias lidas, do gênero fábula, que foram de caráter 
semântico-pragmático, em que os alunos deveriam organizar o que liam a partir da ordem narrativa 
original, eles se saíram muito bem e conseguiam atender às expectativas de leitura esperadas para a etapa 
de ensino na qual se encontravam.

Nos testes de leitura rápida de texto curto, em que observávamos a capacidade de ler construções textuais 
mais objetivas, percebemos que alguns alunos sentiram dificuldade para ler num ritmo mais intenso, 
pois ainda silabavam determinadas palavras e até sentenças completas. O IDEIA ajudou-nos a perceber a 
expressividade das dificuldades, conquistas e desafios de nossos alunos no campo da alfabetização, com 
um percentual de 90% da turma lendo (em diferentes níveis de compreensão) e 10% das crianças ainda 
realizando leituras prioritariamente silabadas. 

Durante essa etapa do L+N, houve envolvimento dos alunos com a percepção de suas próprias dificuldades, 
e eles gostaram de responder as questões. Ao finalizarmos a aplicação do IDEIA, observamos que a maioria 
dos alunos do 5º ano estava em níveis de leitura e escrita avançados para as atividades e portfólios que o L+N 
já havia nos apresentado. Esse fato foi levado à coordenadora do projeto, e foram criados novos portfólios, 
com atividades mais adequadas ao trabalho com esses alunos, que já não eram tão pequenos assim e 
necessitavam de tarefas e textos literários que os desafiassem e não fossem lidos como “infantis” por eles. 

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS ALFABETIZADORES DO L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
Minha participação no L+N foi como professora colaboradora na aplicação dos materiais alfabetizadores em 
uma turma vespertina do 5º ano, junto à professora Jane Cleide Evangelista Ferreira, que também integrava 
o projeto. Antes do desenvolvimento das atividades com os materiais propriamente ditos, o L+N previa que 
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as crianças participantes deveriam estar autorizadas pelas suas famílias e que a escola deveria apresentar aos 
pequenos e aos “maiores” os objetivos, as diretrizes, o próprio material, enfim, o que se pretendia com aquelas 
ações e com a formação letrada das crianças. Em cumprimento a essa demanda, pedimos aos alunos que 
levassem a autorização para os responsáveis assinarem e convidamos todos à instituição para uma conversa 
franca sobre o papel da escola, o papel das mães, pais e nosso, como professoras, e a necessidade de todos se 
unirem em defesa da alfabetização com qualidade daquelas crianças. 

Com a chegada dos materiais alfabetizadores, optamos por começar contando a história do L.I.NEU com o 
próprio livro e auxílio de recursos multimidiáticos, que tornaram a experiência de leitura do texto literário 
ainda mais rica e diferente para os alunos. Importante mencionar que o uso dos materiais metafóricos 
foi fundamental não apenas com essa história, mas com todas as outras, pois reorientou os modos de 
percepção dos alunos sobre a própria criação literária e narrativa ficcional que se desvendava diante 
deles. Os artigos científicos que lemos e estudamos ao longo do curso de pós-graduação e do projeto, 
especialmente os textos de Naschold et al. (2015d e 2015e), já anunciavam esses comportamentos leitores 
positivos, mas só nos demos conta disso, de fato, quando os nossos próprios alunos ficaram envolvidos e 
assistiram com atenção a cada momento da contação, respondendo com entusiasmo e empolgação as 
perguntas feitas por mim e pela professora Jane Cleide.

Para os alunos incluídos nos 10% que não haviam completado a alfabetização, além dos textos literários e 
do trabalho com os objetos metafóricos, um instrumento fundamental na proposta do L+N, foi realizado 
o trabalho com o nosso código alfabético e as formas das letras, que, como aprendemos, precisam ser 
ensinados às crianças formal e sistematicamente porque não são aprendidos de maneira espontânea e 
natural pelas crianças (DEHAENE, 2012; NASCHOLD et al., 2015d). Trabalhar esse aspecto com os alunos 
foi fundamental para nós, ajudando-nos a melhor ensiná-los, e, obviamente, para eles, como aprendizes 
de estratégias de leitura e escrita – afinal, “para identificar as letras, o cérebro precisa aprender como as 
formas retas e curvas são combinadas nas letras do alfabeto, associando o domínio dessa aprendizagem 
à combinação dos fones emitidos nas palavras a serem lidas nos mais diversos materiais impressos” 
(NASCHOLD, 2015a, p. 33). 

É lendo que se aprende a ler, e é escrevendo que se aprende a escrever. A visão, como aprendemos nos 
encontros de formação, ajuda-nos a identificar, a “ler” as letras das palavras e, assim, a ir construindo processos 
cognitivos de apreensão e compreensão de unidades textuais mais amplas e complexas nos mais variados 
gêneros textuais. O entendimento da gestão escolar, dos alunos, das professoras e das famílias sobre essas 
questões foi fundamental para o êxito do trabalho de formação leitora que desenvolvemos no 5º ano, além 
de todos os livros de literatura, portfólios de atividade e demais materiais de ensino da leitura e da escrita que 
compuseram o cotidiano das crianças de Arapuá, no interior de Ipanguaçu, e tornaram a rotina escolar mais 
agradável, prazerosa e propícia às experiências significativas de aprendizado. 

A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DO KITS L+ N 
NO COTIDIANO ESCOLAR
O cotidiano escolar recriou-se a partir do trabalho com os materiais e as orientações metodológicas do L+N. 
Era gratificante receber a acolhida positiva da turma do 5º ano, pois eu notava que os alunos gostavam de 
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minha colaboração e do trabalho da professora Jane Cleide. Em geral, eles atendiam com dedicação aos 
nossos comandos e cumpriam com sucesso o que lhes era solicitado ou proposto. A receptividade era uma 
característica comum a todos, o que fez com que aprendessem rápido o que ensinávamos.

Lembro-me bem de uma aluna da turma que tinha dificuldades para falar. Ela sempre pedia a minha ajuda 
nas atividades de expressão oral, ao que sinalizava auxiliando e frisando que ela seria capaz de realizar as 
tarefas por conta própria desde que acreditasse muito em si mesma. Com o tempo, ela foi pedindo menos 
ajuda e participando com mais qualidade desse tipo de atividade, realizando-as até com mais êxito que 
outras crianças. Mesmo estando em uma turma muito numerosa, os alunos estavam bastante envolvidos 
com os portfólios, especialmente porque estes continham textos interessantes que convocavam nossos 
leitores em formação a tentar, a querer, a aprender o que estava na superfície e por trás daquelas palavras. 

As atividades que requeriam pintura, recorte e colagem foram bem aceitas pelos estudantes; as produções 
que emergiam daí eram excelentes, e a ligação deles com o portfólio como material didático-pedagógico 
só se acentuava. Conhecer livros literários, aprender sobre seu autor, ouvir histórias sobre quem e como o 
ilustrou, saber sobre a editora e outros aspectos materiais da obra, dentre outras ações, levou-os a perceber 
que um livro nunca é só um livro e que, por trás das histórias que os maravilham, existe um grupo de 
muitos profissionais envolvidos com aquele objeto que chega à escola. 

Os alunos sentiram-se bem e confiantes quando notaram que sua opinião sobre as atividades e o que liam 
era legítima e considerada na sala de aula; isso, sem dúvida, se configurou como fator estimulante para 
eles pensarem e consolidarem seu envolvimento com práticas de leitura e escrita escolares e também fora 
do espaço escolar. A cada nova tarefa envolvendo os portfólios (que se estruturavam a partir de uma obra 
literária específica), o ar de novidade invadia a sala e as crianças. Recordo, com carinho, sua reação à Fada 
Clara Luz, protagonista da narrativa A fada que tinha ideias, de autoria de Fernanda Lopes de Almeida. Foi 
um encontro bonito e simbólico entre os alunos e uma obra literária sensível que os impressionou pela 
inventividade, liberdade e curiosidade da personagem. 

Para mim, as rotinas com o L+N foram riquíssimas e valiosas 
pelas diferentes formas de conhecer, descobrir e aprender com 
as quais nós e os alunos éramos confrontados diariamente. 
Novos horizontes fortaleceram-se ao longo do trabalho com 
os portfólios, que melhoraram profundamente a qualidade 
dos processos de ensino-aprendizagem a partir dos diálogos 
entre educação e neurociências. A cada etapa do L+N, 
fortalecíamos nossa crença na ideia de que alfabetizar com 
qualidade é compreender de forma afinada como os seres 
humanos aprendem a ler e a escrever. 

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Ao longo do L+N, a coordenação do projeto reuniu-se diversas vezes com professoras e coordenadoras 
pedagógicas para avaliar o trabalho que estávamos realizando, e nesses espaços tínhamos a oportunidade 
de compartilhar com a UFRN, a SME Ipanguaçu e as demais colegas como eram nossos cotidianos, nossas 

Figura 1 – Alunos trabalhando em grupo com o Portfólio.
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práticas de alfabetização. Nessas reuniões, encontrei um lugar “seguro” para falar de minhas dúvidas, 
alegrias e ideias em relação à aprendizagem de nossas crianças. Foi num desses encontros, por exemplo, 
que informei à coordenação do projeto sobre a necessidade de adequação dos portfólios e das indicações 
de obras literárias adequadas aos níveis de leitura e escrita dos alunos da turma com a qual colaborei, o 
que foi considerado e resolvido imediatamente pela equipe de profissionais da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 

Vale mencionar que na turma em questão havia dois alunos, com deficiências 
visual e mental, respectivamente. O aluno com problemas mentais participava 
da produção dos portfólios nas atividades com recorte, colagem, pintura e 
escrita, especialmente. O que tinha cegueira usava a audição para responder as 
perguntas dos testes do IDEIA e demais tarefas, como as leituras literárias, que 
ele ouvia atentamente e conseguia contar com muitos detalhes em seguida. 
Esses alunos foram muito participativos durante os trabalhos, e isso nos leva a 
uma proposição para possíveis próximas edições do L+N, que é considerar, na 
elaboração dos materiais didáticos e das estratégias metodológicas, a presença 
de sujeitos deficientes nas salas de aula, tendo em vista a necessidade de 
eles serem atendidos em suas especificidades, de modo que o seu direito à 
educação – constitucional – seja respeitado e garantido integralmente.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

“O trabalho realizado com os kits e portfólios só veio enriquecer nossa ação pedagógica em sala de aula, pois 
promoveu ações, envolvimento, criatividade. Os alunos descobriram uma nova maneira de aprender a ler: mais 
fácil, divertida, contagiante, com a interação dos professores, alunos e pais. Todos juntos, envolvidos em uma única 
causa: a aprendizagem das crianças. E quem disse que nós, professoras, não aprendemos também e encontramos 
um novo caminho a ser trilhado?”

(Professora Jane Cleide)

“Somos agentes transformadores do agora, e acredito que a educação, com iniciativas como o L+N, tende 
a melhorar mais e mais. Demos o primeiro passo. Tentamos o diferente. Já é um começo! Podemos fazer mais! 
Agora, é hora de continuar com essa perspectiva de trabalho que contribuiu tanto com nossa formação e com o 
aprendizado de nossos alunos”.

(Professora da escola, integrante do L+N).

“Meu filho aprendeu mais, estou satisfeita”
(Mãe de aluno)

CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES 
E OS ALCANCES DO TRABALHO COM OS KITS L + N
Aprendemos muito com o projeto Leitura + Neurociências e o curso de pós-graduação em Alfabetização. 
Com o IDEIA, os portfólios, os objetos metafóricos, aprendemos a reaprender, a entender os porquês do 
fato de um aluno aprender mais rápido e outro nem tanto. As neurociências tornaram nosso modo de 

Figura 2 – Crianças em atividade de 
escrita no Portfólio.
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perceber e fazer educação mais maduro, eficaz, competente, prático, envolvente. Vimos que até aqueles 
alunos mais tímidos, que pensávamos que não leriam tão cedo, acabaram lendo e nos surpreendendo, 
assim como aqueles que rotulávamos como “trabalhosos” na sala de aula se envolveram e aprenderam.  
O “difícil” torna-se mais “fácil” quando há empenho conjunto com o objetivo de fazer a diferença.

A escola deve ser um ambiente aberto à construção de conhecimentos, ações e aprendizagens que sejam 
potentes para a comunidade onde está inserida. Os alunos são construtores de sua própria história e 
valem-se da leitura e da escrita em situações das mais diferentes naturezas para exercerem sua cidadania 
por meio de opiniões, conversas, relatos e escrita de diversos gêneros textuais. Ter consciência dessa 
relação entre alfabetização e transformação dos sujeitos é importante para reconhecermos a relevância de 
estudos sobre consciência fonológica, compreensão leitora, habilidades de leitura e escrita, dentre outros 
assuntos que contam com as contribuições ímpares das neurociências e nos convidam, como professoras, 
a interagir com esses saberes de forma dinâmica e coerente com os objetivos de aprendizagem que 
pretendemos para as nossas turmas. 

A leitura de obras de ficção, de literatura, ofereceu uma excelente oportunidade para os alunos 
aperfeiçoarem várias competências cognitivas no âmbito da leitura e da escrita em interface com outros 
saberes. Assim, as construções que fizemos a partir do conhecimento das neurociências contribuíram 
para a mudança dos modos de aprender de nossos alunos e para o desenvolvimento de nossas práticas 
pedagógicas quando lecionamos.

Por fim, creio que, tendo nas salas de aulas alunos que valorizam a atividade cognitiva, pensam abertamente 
e são capazes de criticar a si mesmos e a sua realidade com atitudes próprias, como cidadãos plenamente 
alfabetizados, podemos acreditar que há saídas para os nossos problemas sociais e para os índices tão 
baixos de alfabetização da população brasileira. O L+N ajudou-me a creditar novas esperanças, como 
professora e mulher, na educação, na alfabetização, na leitura.







CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ROSILDA RIBEIRO BARBALHO





FORMAÇÃO DOCENTE:  
REINVENÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AMAILZA FONSECA DOS SANTOS RODRIGUES
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SME - IPANGUAÇU

A Constituição de 1988, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - 2010 definem a Educação Infantil como a primeira 
etapa da Educação Básica no Brasil. Este novo olhar para a Educação Infantil e a infância explícito nestes 
documentos e a necessidade de ampliar os modos de participação das crianças nas culturas letradas 
desde a infância, como proposto no objetivo do curso de pós-graduação Alfabetização + Neurociência: 
Interfaces da Educação Integral, que vem ao encontro de minha necessidade de entender como se 
desenvolvem os processos de aprendizado da leitura e da escrita na infância, a partir da perspectiva das 
neurociências, motivaram-me a participar deste curso, o qual iniciou como projeto e tomou a dimensão 
de um curso de especialização. Outro motivo que me moveu a participar do curso foi o fato de atuar 
como coordenadora municipal da Educação Infantil, sendo minha principal função acompanhar e 
orientar as professoras em relação às possíveis ações que possibilitem desenvolver atividades de 
aprendizagens significativas, favoráveis ao desenvolvimento integral das crianças. 

Diante do que foi supracitado, não poderia ficar sem esse conhecimento juntamente com os professores 
que estão participando, especialmente porque as questões de leitura, escrita e alfabetização na 
Educação Infantil são terreno de fecundos debates, contradições e questionamento.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ALFABETIZAÇÃO DO L+N NO COTIDIANO ESCOLAR
Segundo Habermas (1985) e Naschold et al (2015e), somos seres aprendentes essencialmente sociais 
que dependem da interação com o outro para dar sentido às situações no mundo vivido. Nesse sentido, 
as experiências vivenciadas e compartilhadas durante a aplicação dos kits L+N nos fizeram repensar 
nossa prática pedagógica, motivando-nos a buscar conhecimentos e caminhos que favoreçam nosso 
fazer pedagógico e o processo de aprendizagem das crianças.

No contexto do cotidiano das crianças, “os jogos de linguagem adquirem importância crucial, pois 
se constituem como base de todo processo de aprendizagem” (BRUNER, 1975, p. 273). Os jogos de 
linguagem acontecem desde o princípio da vida infantil, já nos primeiros sons e palavras emitidos 
pela criança, constituindo a base promissora da compreensão do sentido para a alfabetização inicial e 
para a futura compreensão leitora avançada/plena, que é alcançada caso o processo escolar seja bem-
sucedido ao longo dos anos escolares (NASCHOLD et al., 2015e, p. 270).

atribuo o envolvimento e a participação das crianças nas 
atividades realizadas aos materiais disponibilizados e à 
metodologia trabalhada, adequados ao desenvolvimento 
do processo de alfabetização
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Com essa perspectiva, aplicamos os materiais dos kits do L + N, com o objetivo de contribuir para o processo 
de aprendizagem das crianças, considerando dificuldades de atenção, dificuldades na leitura e grafia das 
letras e palavras, bem como na interação criança-criança, entre outras. A aplicação foi realizada de forma 
prazerosa, envolvendo professores, pais (na compreensão de ter que buscar a criança, muitas vezes, após o 
horário de aula), coordenadores e gestores, que deram sua parcela de contribuição na organização e durante 
a aplicação dos kits (dando suporte às outras crianças em sala de aula). Dessa forma, buscamos o caminho 
mais indicado para a concretização da aplicação dos materiais propostos nos kits de alfabetização do L+N.

O Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização (IDEIA), constituído por 12 testes para serem 
aplicados antes e depois da aplicação do material didático dos kits de alfabetização do L+N, oportunizou-
nos diagnosticar tanto as potencialidades da criança quanto as dificuldades que necessitavam ser 
trabalhadas durante o processo de alfabetização. Durante a aplicação dos testes com as crianças da turma 
da Pré-escola II (cinco anos de idade), foi possível conhecer com dados precisos o nível de aprendizagem 
em que as crianças se encontravam, o que deu suporte para a seleção dos materiais dos kits de L+N que 
seriam utilizados posteriormente aos testes.

Considerando essa ideia e o fato de que o processo de aprendizagem e, em especial, a alfabetização envolvem 
aspectos psicolinguísticos, educacionais, culturais e sociais, fatores essenciais no processo da aprendizagem 
humana, sabemos da importância de propiciar às crianças atividades que envolvam jogos de linguagem 
e leitura de histórias de ficção, entre outras atividades lúdicas que possibilitem uma base promissora da 
compreensão do sentido para a alfabetização inicial, bem como para a futura compreensão leitora.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS 
DAS CRIANÇAS COM MATERIAIS DOS KITS L+N
Partindo do princípio de que devemos ensinar a partir do conhecimento que os alunos trazem, cabe 
ressaltar a importância da aplicação do Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização 
(IDEIA), o qual nos oportunizou experiências até então inéditas.

A aplicação do IDEIA teve o objetivo de diagnosticar o nível de aprendizagem das crianças. Os testes foram 
realizados no Centro Municipal de Educação Infantil Rosilda Ribeiro Barbalho – Ipanguaçu (RN), no mês de 
maio de 2016. Iniciamos falando a respeito do IDEIA e das atividades que iríamos desenvolver durante sua 
aplicação na roda de conversa para as crianças, que ficaram ansiosas e curiosas, querendo participar. Só uma 
que não demonstrou interesse em participar. 

Durante a aplicação dos testes, pudemos identificar as potencialidades das crianças, como também 
suas dificuldades no processo de aprendizagem. Observamos que a maioria das crianças apresentava 
dificuldades em identificar as letras e interpretar as histórias, entre outras. 

Na vivência das crianças com os materiais dos kits L+N, era visível seu encantamento a cada atividade 
desenvolvida, sua alegria durante a leitura da história do L.I.NEU e o Enigma das Letras e na construção 
do portfólio da história de L.I.NEU, entre outras atividades significativas e de grande relevância para as 
crianças e para nós, professores, que somos alfabetizadores. Tivemos o privilégio de fazer parte desta rede 
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de conhecimento, como denomino essa especialização que nos proporcionou conhecimentos relevantes 
acerca das bases neurais e do processo de alfabetização na perspectiva das neurociências.

Iniciamos a apresentação do projeto falando de sua importância e da relevância da participação de cada 
criança na roda de conversa. Em seguida, realizamos a primeira atividade: a confecção do convite, que se 
transformou numa atividade de recorte, pintura e brinquedo. Em aulas posteriores, trabalhamos a ficha do 
estudante e o crachá  com o nome da criança. Entre as atividades desenvolvidas, uma das que despertaram 
muito interesse nas crianças foi o livro de história L.I.NEU e o Enigma das Letras (NASCHOLD e PEREIRA, 
2014). O portfólio de atividades da história de L.I.NEU atraiu interesse e despertou encantamento durante 
a realização das atividades, principalmente na construção do boneco do L.I.NEU, o robozinho da história 
que desencadeia o trabalho. 

Figura 1 –Crianças apresentando o Portfólio do L.I.NEU.

Figura 2 – Crianças apresentando o robozinho L.I.NEU.

Para as histórias de literatura, como Menina Bonita do Laço de Fita, entre outras, usamos os objetos 
metafóricos propostos no projeto, desencadeando o encantamento das crianças a cada contação 
de história, a cada atividade, como: Portfólio, Alfabeto Móvel das Formas das Letras, Jogo da Quadra 
Espelhada, Dado das  Formas das Vogais e do Alfabeto e Bingo das Vogais, entre outras atividades que 
proporcionaram que as crianças desenvolvessem competências cognitivas e expressassem, por meio de 
produção imaginária, criatividade,  oralidade,  escrita e desenho,  o seu nível de aprendizagem  e os avanços 
obtidos  no processo de alfabetização.  Atribuo o envolvimento e a participação das crianças nas atividades 
realizadas aos materiais disponibilizados e à metodologia trabalhada, adequados ao desenvolvimento do 
processo de alfabetização.

Figura 4 – Atividade do Alfabeto Móvel 
das Letras Retas e Curvas.

Figura 3 – Brincando com a Letra “A” e suas “Palavras.
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É de fundamental importância a presença da ludicidade na Educação Infantil para inserir a criança na 
cultura letrada, conforme explicita a abordagem dos kits do L+N.

As atividades aplicadas por meio dos kits do L+ N nos proporcionaram a compreensão da importância que 
tem a ludicidade no desenvolvimento de aprendizagens, envolvendo as relações entre teoria e prática, 
aliadas aos aspectos essenciais das bases neurais da leitura e à utilização de metodologias inovadoras 
propostas para o desenvolvimento do processo de alfabetização.

A partir desta compreensão, realizamos atividades utilizando as formas das letras como estratégia para 
as crianças se apropriarem da leitura e da grafia das letras. No decorrer das atividades, elas utilizaram os 
diversos materiais do kit, e cada material usado era uma novidade para as crianças, sendo visível sua alegria 
ao manuseá-los.

Durante a contação de histórias com os objetos metafóricos, ficaram todos atentos e motivados a responder 
oralmente os questionamentos orais, a recontar a história e a realizar a atividade a ela relacionada. O bingo 
e o jogo das cartas espelhadas fizeram sucesso, e as crianças sempre pediam para fazer novamente. Os 
demais materiais, como as formas das letras no quadro magnético, o portfólio e os dados das formas, entre 
outros, por envolverem a ludicidade com base teórica, influenciaram positivamente o desenvolvimento da 
aprendizagem das crianças.

INTEGRAÇÃO DO TRABALHO DO L + N
AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
O projeto Leitura + Neurociência motivou-nos a integrar e a desenvolver ações sob sua perspectiva. Nesse 
sentido, fui motivada a dar continuidade ao projeto de leitura que já vem sendo trabalhado todos os anos 
nas escolas municipais, mas desta vez foi desenvolvido com base nas leituras em estudo no decorrer do curso 
e no pensamento de Dehaene (2012, p.16), quando diz que a sua ambição “é a de fornecer alguns pontos 
de referências a fim de que não se possa mais ignorar a complexidade das operações de que nosso cérebro 
lança mão para ler”. Na perspectiva das neurociências, não podemos continuar trabalhando o processo de 
alfabetização sem levar em conta o que é proposto no projeto Leitura + Neurociência, o qual nos aponta 
caminhos com base em estudos teóricos/práticos sobre como se dá o processo de alfabetização.

Elaborei o Projeto Viajando pela Literatura: descortinando saberes com a Arca de Noé, para 
ser desenvolvido nas turmas de Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental I, buscando 
contribuir no fazer pedagógico do docente e no processo de alfabetização das crianças, a partir dos 
resultados da aplicação do IDEIA. O referido projeto foi desenvolvido com base nas leituras feitas 
no decorrer do curso e nos kits L+N, tendo como referência o livro Arca de Noé, de Vinicius de Moraes.  
O trabalho ocorreu de forma interdisciplinar, com o objetivo de propiciar mecanismos que favorecessem o 
desenvolvimento da oralidade, da escrita, da expressão corporal e da interação por meio das histórias de 
literatura infantil, poesias, jogos, portfólios, músicas, sarau de poesia, entre outras atividades, de modo que 
só fortalecesse o nosso trabalho docente, na perspectiva de avançar a etapa das crianças que se encontram 
no processo pré-alfabético. 
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O projeto supracitado foi integrado aos materiais dos kits L + N, fazendo toda diferença pela metodologia 
inovadora e pela utilização do material adequado. Trabalhou-se pela vertente da ludicidade, o que 
proporcionou às crianças momentos de aprendizagens e interação.   

A culminância do projeto aconteceu na Praça Nossa Senhora de Lourdes, no Centro de Ipanguaçu (RN), com 
um Sarau Literário, contando com a participação da comunidade escolar e de todas as crianças envolvidas no 
projeto, que deram um show de recital de poesia, dramatização, música e dança, encantando a todos. Também 
se fez presente a secretária municipal de Educação, coordenadores da SME e convidados da sociedade civil.

Figura 5 – Criança apresentando atividade da 
Poesia A Casa, de Vinícius de Moraes.

Figura 6 – Criança recitando poesia para  
os colegas na sala de aula.

Figuras 7 e 8 - Sarau Literário “A arca de Noé.

DEPOIMENTO DOS PARTICIPANTES

Aprendi a fazer as vogais no quadro novo, a desenhar, a pintar,  e que o cérebro é quem comanda nosso corpo.
Aluno 1

Aprendi as letras, aprendi a fazer o boneco L.I.NEU, um monte de coisas,  história do L.I.NEU,  pintar, brincar.
Aluno 2

Aprendi a história do L.I.NEU, que ele ficava quieto na sala de aula; fazer o boneco L.I.NEU; as letras no quadro 
branco; aprendi  a  brincar. 

Aluno 3
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CONCLUSÕES E REFLEXÕES
O projeto de Leitura + Neurociências iniciou como um projeto e tomou a dimensão de um curso de 
pós-graduação, com  relevantes fundamentos teóricos ancorados nas teorias que deram origem aos 
instrumentos de pesquisa e diagnóstico das etapas iniciais da alfabetização. Estas são etapas importantes  
para compreendermos como se dá esse processo da leitura e da escrita, base para as demais aprendizagens 
na perspectiva das neurociências.

Nós, docentes, angustiávamo-nos com diferentes estratégias de aprendizagem para que as crianças 
desenvolvessem os níveis de competência em leitura e escrita e chegassem ao final do ano letivo com 
essas competências adquiridas, mas a maioria não conseguia. Com base nas leituras estudadas, agora 
entendo a importância de estarmos amparados em referenciais teóricos para a compreensão de como 
aprendemos a ler e a escrever, de como se dá esse processo e da importância de usarmos  metodologias 
que conduzam à aquisição das competências necessárias no processo da leitura e da escrita, conforme 
abordado nas teorias e nos kits do L+N.

Segundo Max Coltheart (2013), se quisermos compreender o processo de leitura, deveremos entender a 
natureza desse sistema – compreensão essa que nos deslocou do estágio em que nos encontrávamos antes 
deste curso e nos conduziu ao estágio em que nos encontramos após o curso, pois, com base nas teorias e 
nas orientações dos professores, compreendemos como se dá o processo da leitura e da escrita. 

Com base nessas teorias, desenvolvemos atividades envolvendo a aplicação dos kits, fazendo as adaptações 
necessárias de acordo com o nível de aprendizagem das crianças e integrando outros projetos ao trabalho. 
Readaptamos o planejamento com uma rotina que contemplasse os conhecimentos sistematizados 
integrados aos kits, já que sabemos de sua relevância no desenvolvimento de aprendizagens, o que 
fez toda diferença para as crianças e para nós, coordenadores/professores. A aplicação do material 
influenciou o envolvimento das crianças nas atividades. As crianças demonstraram interesse em  
desenvolvê-las e alegria a cada atividade realizada, tornando o trabalho prazeroso e gratificante, o  que 
se refletiu nos resultados alcançados. 







NEUROCIÊNCIAS E 
EDUCAÇÃO INFANTIL EM DIÁLOGO
FRANCISCA LUCIMÁRIA DE ARAÚJO
PROFESSORA DA PRÉ-ESCOLA II

O que me motivou a fazer o curso de pós-graduação, ou melhor, o que me levou a lutar por esta vaga, 
pois não iniciei no período em que todos iniciaram, foi a necessidade que eu sentia de fazer meu aluno 
aprender de forma mais prazerosa e também o desejo de realização profissional. Apesar de meus esforços 
constantes, percebia que muita coisa ainda precisava ser feita para que meus alunos se apoderassem dos 
direitos de aprendizagem necessários para prosseguirem seus estudos futuros com competência.

Sempre desejei fazer uma formação que não fosse igual às outras que já havia feito. Queria um curso que, 
além da titulação, me fizesse ser diferente como profissional e pessoa. Não tinha certeza do que seria ou 
em que seria, mas sabia que, quando surgisse a chance, eu reconheceria.

Quando os comentários sobre a vinda desse projeto para o município de Ipanguaçu começaram a surgir, 
entrei em desespero, pois também de imediato fiquei sabendo que não teria vaga para mim. Desse 
momento em diante, foi travada uma batalha. Não parei um só dia de lutar por uma vaga no curso e aqui 
estou para falar um pouquinho desse belíssimo trabalho.

A cada aula do curso de pós-graduação, alegrava-me mais e mais, porque tinha valido a pena toda 
luta em participar desta formação de tão alto nível. Desde o início, este projeto tem demonstrado sua 
responsabilidade e autenticidade. Embora ainda sinta a necessidade de continuar me especializando, 
este curso fez toda diferença em minha carreira profissional, já que não é em toda formação que 
encontramos professores competentes como os nossos.

a cada aula do curso de pós-graduação, alegrava-me mais e mais, 
porque tinha valido a pena toda luta em participar desta formação 
de tão alto nível. Desde o início, este projeto tem demonstrado sua 
responsabilidade e autenticidade. Embora ainda sinta a necessidade de 
continuar me especializando, este curso fez toda diferença em minha 
carreira profissional, já que não é em toda formação que encontramos 
professores competentes como os nossos.  Declaro a evidência da 
transformação do nível não apenas dos alunos, mas meu também. 
A contribuição deste trabalho garante o processo de transformação 
das ações na educação das salas de aula do município de Ipanguaçu e 
também na vida de quem trabalha sabendo o que faz
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Declaro a evidência da transformação do nível não apenas dos alunos, mas meu também. A contribuição 
deste trabalho garante o processo de transformação das ações na educação das salas de aula do município de 
Ipanguaçu e também na vida de quem trabalha sabendo o que faz.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS ALFABETIZADORES DO L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
As aplicações dos testes do IDEIA foram de extrema importância. A partir daí, pude identificar as principais 
dificuldades e quais atividades seriam necessárias para que cada aluno desenvolvesse a competência 
leitora. Para a aplicação, contei com a ajuda de inúmeras pessoas, como, por exemplo, a diretora Eliara 
Lidiane de Morais Barreto, uma estagiária, Paula Juliana da Silva, que estava conosco na época, e a 
coordenadora administrativa, Josenilda Tavares da Silva Varela.

Com relação ao comprometimento das crianças na realização dos testes, não houve problemas. Elas 
pareciam motivadas e alegres no momento individual que tínhamos. Muitas perguntavam se não poderiam 
fazer novamente, acredito que pela ludicidade de cada teste.

Ao término dos testes, expliquei para os alunos que em breve receberíamos uma surpresa. Todos perguntaram 
o que seria. Expliquei que eram livros muito incríveis e materiais muito interessantes para que as nossas 
contações de história ficassem mais prazerosas e o processo de aprendizagem fosse mais rápido.

Quando apresentei para as crianças a caixa com todos os jogos de linguagem, 
elas demonstraram brilho em seus olhares e se aproximaram para conhecer 
os novos recursos de aprendizagem. Um recurso que chamou a atenção dos 
alunos foi o dado; por isso, com ele conduzi a atividade após a apresentação do 
convite de L.I.NEU, pois estabelecemos uma conversa sobre as possibilidades 
da escrita e para que ela servia. Neste momento, também apresentei à turma 
uma variedade de convites, e logo após começamos a compreender, a turma 
e eu, sobre cada parte que forma uma letra. Na realização dessa tarefa, os 
olhares estavam atentos a cada momento em que o dado caía no chão.

À medida que ia acontecendo o trabalho com os materiais, fui percebendo que o nível de aprendizagem 
das crianças se elevava cada vez mais, melhorando e ampliando as expectativas de todos. Sendo assim, a 
dinamização das atividades acontecia de modo fluente.

A contação de histórias é uma atividade milenar que faz parte do imaginário da humanidade 
e tem sido relacionada com os rituais da formação de futuros leitores cativos. Isso se 
deve fundamentalmente ao fato de as histórias ficcionais apresentarem uma estrutura 
narrativa que aborda conflitos que dão sentido à vida dos humanos, tais como o triunfo 
e o fracasso, a bondade e a maldade, a inveja e o altruísmo, a realidade e a magia, entre 
outros. Essa característica, além de envolver o ouvinte, faz com que ele seja introduzido de 
forma interessada na compreensão do sentido, sendo essa uma das principais qualidades 
da contação de histórias para as crianças na formação do futuro leitor, pois um texto cujo 
sentido não é compreendido é rapidamente abandonado (NASCHOLD, et al., 2015e, p. 269).

A contação de história possibilita o desenvolvimento do imaginário infantil, e as crianças tiveram a 
oportunidade de desenvolver sua autonomia, utilizando a imaginação. Os kits metafóricos proporcionaram 

Figura 1 – Trabalhando as Formas 
das Letras no Quadro Magnético.
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momentos de puro encantamento; as crianças ficaram anestesiadas diante das histórias, principalmente 
com a de L.I.NEU e o enigma das letras, que fez os alunos se apaixonarem por cada página.

Em resumo, crianças que chegam à escola sem a necessária convivência com os jogos de 
linguagem de suporte à aprendizagem escolar necessitam ser familiarizadas com eles, a fim 
de que rapidamente adquiram essa desenvoltura. Isso depende de que os professores, tendo 
clareza sobre esse fato e acreditando na capacidade das crianças, criem situações adequadas 
no cotidiano da alfabetização dessas crianças (NASCHOLD et al, 2015e, p. 275).

Acredito que os professores precisam ter sensibilidade para identificar as reais necessidades de 
aprendizagem dos alunos. Comigo, não foi diferente, e sempre acreditei na contribuição dos jogos para 
o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem nas crianças, só não entendia como se dava 
esse processo. A partir da aplicação dos kits, as aulas tornaram-se mais significativas, a ponto de os alunos 
não quererem perde-las. Os pais relataram que, quando chegava o horário das aulas, não conseguiam ficar 
sossegados, pois os filhos diziam “pai, eu não posso perder aula”.

[...] não podem a escola nem os professores optar por desenvolver habilidades de leitura 
de apenas determinado tipo ou gênero de texto: a escola deve formar o leitor da ampla 
variedade de textos que circulam nas sociedades grafocêntricas em que vivemos, e são 
diferentes processos de leitura e, portanto, diferentes modos de ensinar; é preciso desenvolver 
habilidades e atitudes de leituras de poemas, de prosa literária, de textos informativos, de 
textos jornalísticos, de manuais de instrução, de textos publicitários etc. (SOARES, 2008, p. 31).

Para grande parte das crianças brasileiras, a escola é o único meio de acesso ao mundo da escrita. Por 
isso, faz-se necessário apoderarmo-nos de todas as diversidades de textos para proporcionarmos uma 
aprendizagem significativa para todos os envolvidos.

Os materiais alfabetizadores do L+N foram aplicados em uma turma de Pré-II, composta por 27 alunos com 
faixa etária de cinco a seis anos de idade. A aplicação dos materiais ocorreu de maneira prazerosa, pois 
os alunos, pais e funcionários muito contribuíram para que esse acontecimento se organizasse, uma vez 
que já havia preocupações por parte da escola em relação às dificuldades de aprendizagem em termos de 
atenção, concentração e aprendizagem da leitura e da escrita, habilidades essas acentuadas nos materiais 
alfabetizadores do L + N.

De início, a proposta das atividades enfatiza o incentivo à compreensão leitora, ação fundamental que 
deve ser disponibilizada em sala. Nessa perspectiva, iniciei meu trabalho com a atividade das formas das 
letras, utilizando o dado. Nessa atividade, as crianças demonstraram bastante atenção – fator fundamental 
para aquilo que se pretende aprender, sabendo-se que as crianças não trazem de casa essa vivência dos 
jogos de linguagem. Todos os alunos queriam experimentar jogar o dado; permiti, então, que o fizessem 
para não restringir a iniciativa própria de cada um.

A leitura de diferentes histórias incentivou a produção imaginária dos alunos e a criatividade de alguns 
que outrora não demonstravam interesse e participação, não importando a atividade. O envolvimento 
que cada aluno demonstrava no momento da contação me contagiou e me fez cada vez mais querer 
possibilitar aquela alegria tão visível. 
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Ao iniciar o momento da contação de história, sempre tive a preocupação de preparar o imaginário das 
crianças, assim como o ambiente. Após esse momento, pedia aos alunos que falassem um pouco da 
história ouvida e o que eles mais gostaram. Pedia também que desenhassem, já que é nessa faixa etária 
que podemos, por meio do desenho, descobrir muitas coisas relacionadas à vida da criança. Pedia também 
que no dia seguinte trouxessem algum livro que desejassem que eu lesse para a turma.

Meu objetivo ao estimular meus alunos a lerem vários tipos de 
textos (sem ainda terem adquirido essa habilidade) é formá-los 
em toda a sua amplitude. No momento da leitura de Menina 
bonita do laço de fita, percebi o olhar de cada criança tentando 
imaginar a cena. Esse desenvolvimento imaginário acontece 
dependendo da forma como a leitura é disponibilizada e quais 
recursos o contador oferece nesse momento.

Sempre tentei encantar meus alunos com o livro e os recursos das expressões corporais que fazia com o auxílio 
deles. Todavia, as estratégias de materiais metafóricos, aliadas a esses recursos, aumentaram as possibilidades 
de criar e recriar. Após os estudos realizados, concluí que a base do processo de toda aprendizagem da escrita 
está na experiência que as crianças experimentam com os jogos metafóricos e materiais de linguagem.

Em toda a trajetória deste trabalho, os objetos de correspondência metafórica estiveram presentes nas 
atividades dos alunos. Um momento que me deixou emocionada foi quando os convidei para assistir a um 
filme de Chapeuzinho Vermelho e eles perguntaram se poderiam utilizar os materiais metafóricos enquanto 
o filme passava; quando falei que não, se entristeceram, e fui explicar que ficaria difícil de apresentar os 
materiais e assistir. Então, outro aluno deu a ideia de apresentar os materiais após o filme com a recontação 
de Chapeuzinho Amarelo.

Na verdade, muitas atividades foram propostas pelos próprios alunos, como é o caso da brincadeira do 
passa-dado; o dado ficava passando entre eles, e, quando parasse, a criança deveria dizer uma letra e quais 
formas precisaria para formá-la.

Os livros, poesias de autores reconhecidos e as brincadeiras idealizadas pelas próprias crianças foram a 
certeza de que precisei para crer que a educação tem jeito, sim, e somente depende de nosso fazer diário 
em busca de resultados positivos.

Figura 2 – Crianças em roda ouvindo a leitura  
da história Menina Bonita do Laço de Fita.

Figura 3 –  Declamação da poesia “As borboletas”,  
de Vinicius de Morais.

Figura 4 – Dramatização da poesia de 
 Vinicius de Morais.
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AJUSTES NECESSÁRIOS
Durante a aplicação do IDEIA, foi necessário fazermos alguns ajustes, como, por exemplo: para favorecer 
a construção da autonomia, utilizamos os portfólios, pelo fato de ser uma atividade conjunta com outras, 
que aparenta a necessidade de cuidar e preparar cada uma a seu tempo e modo. 

Figura 5 - Crianças mostrando o Portfólio das Letras Figura 6 - Crianças em atividade com o Portfólio.

Em relação às questões preconceituosas, utilizamos a leitura do livro Menina bonita do laço de fita, que 
possibilitou a mudança de atitudes de várias crianças. Para estimular a expressividade e a oralidade, 
utilizamos os materiais metafóricos, que foram de grande relevância na construção da interação, 
expressividade, comunicação, oralidade, etc. 

Identificamos, ainda, crianças com dificuldades em realizar os trabalhos em grupo e trabalhamos em 
colaboração com os pares nas apresentações dos materiais metafóricos.

Por último, cabe citar que algumas crianças demonstraram dificuldades de memorização daquilo que era 
falado em sala de aula. Usei os materiais metafóricos, que contribuíram para a compreensão das crianças 
e suscitaram seu interesse.

INTREGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
Este curso possibilitou-me compreender como acontece o processo de leitura e escrita no cérebro das 
crianças ou de quem está iniciando esse processo.

Por muitas vezes, utilizei materiais que, hoje compreendo, não tinham eficácia, ou era eu que não estava 
conseguindo adquirir a competência necessária para estabelecer a conexão correta entre o ensinar e o 
aprender da criança.

Apesar dos conflitos que foram necessários para ingressar no curso, tudo foi válido. Antes dessa formação, 
muitas coisas eram incompreendidas. Atualmente, consigo elaborar atividades que alcancem as 
dificuldades de cada aluno. 

Nesta formação, deixei de lado alguns conceitos que tinha em relação à aprendizagem de algumas crianças; 
por exemplo, em alguns momentos, cheguei a pensar e dizer que elas não aprendiam porque eram mal 
acostumadas e também porque não queriam. Como estava enganada! O trabalho a partir das contações 
de história e a brincadeira que os materiais metafóricos propõem deixaram-me entusiasmada e muito feliz. 
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De certo modo, foi bom perceber que estava errada. A prática constante de incentivo à leitura garante a 
possibilidade de a criança adquirir um prazer sem igual em diversos gêneros textuais.

Geralmente, o que acontece nas escolas é o professor entrar em sua sala e pronto. Muitas vezes, fica à mercê 
apenas do seu entendimento, e daí até perceber que aquela prática não está dando certo poderá levar um tempo, 
mesmo em meio a constantes formações. O diferencial deste curso é que permitiu que eu compreendesse 
teoricamente e por meio da prática, agilizando a compreensão dos meus alunos e minha também.

Após a compreensão do modo como o cérebro compreende o processo de leitura e escrita, percebo que meus 
conceitos melhoraram com relação à diferenciação de atividades, valorizando a individualidade de cada criança.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
O terceiro depoimento é dado por mim.

“Eu nunca tinha visto um trabalho assim. Vocês, professores, estão de parabéns em ter recebido a formação pela 
UFRN. Com certeza, os alunos vão gostar mais das aulas”.

Estagiária

“Esse trabalho foi de grande excelência para a aprendizagem de nossos alunos. Espero que a desenvoltura desse 
trabalho continue para os próximos anos, porque, se continuar, tenho certeza, a educação dos nossos alunos vai 
melhorar muito”.

Coordenadora Administrativa

“A UFRN, o MEC, a Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu e a Coordenação do Projeto L+N estão de 
parabéns pelo projeto. Eu mesma sabia que tudo que a UFRN faz é bom e é reconhecido, mas presentear cada 
professor com esse material... É para ficarmos eternamente, gratos!”

Professora 
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Quando perguntei à vice-diretora como o projeto Leitura + Neurociências foi visto, ela respondeu o 
seguinte:

“A adesão ao projeto Leitura + Neurociências por parte da Secretaria Municipal de Educação do município de 
Ipanguaçu foi uma conquista ímpar, pois, com o projeto, os professores tiveram a oportunidade de compreender 
melhor como se dá a aquisição da leitura e da escrita em nossas crianças, realizaram experimentos de cunho 
científico para poder implantar o trabalho, além de permitirem, por meio das atividades propostas, que a criança 
desenvolva sua aprendizagem e autonomia. Os testes realizados previamente serviram de base para dar início ao 
projeto, pois possibilitaram ao professor saber o nível de conhecimento de cada educando e das hipóteses que eles 
elaboravam diante de cada situação apresentada. As atividades contidas no projeto possibilitaram aos educandos 
desenvolver sua autonomia no que diz respeito ao processo de aquisição da leitura e da escrita, estrutura e 
organização de enredo com materiais metafóricos, uma nova visão dos clássicos, outras histórias, confecção de 
portfólios, atividades que envolvem todo o traçado das letras, dentre outras atividades, além de mencionar que 
todo o material para execução do projeto foi fornecido. Em suma, o projeto só veio facilitar o trabalho do professor 
com toda a fundamentação teórica necessária, e as crianças de nossa cidade receberam essa grande contribuição 
para o desenvolvimento de suas habilidades. É desejo de toda comunidade escolar que o projeto continue e faça 
parte do plano anual de trabalho dos professores alfabetizadores”.

Vice-diretora:

“Esse projeto é muito bom, pois meu filho chora para vir para a escola; se fosse por ele, viria doente. Quando chega 
o horário, eu não fico mais quieta com ele chamando ‘mamãe, preciso ir para a escola’”.

Pais

CONCLUSÕES E REFLEXÕES 
Em alguns momentos de minha carreira profissional, tive o sentimento de incapacidade pelo fato 
de perceber que algumas crianças não tinham interesse nas aulas e acredito que esse sentimento 
comprometesse minhas aulas em sua dinamização. Após participar do curso de pós-graduação e do 
projeto Leitura + Neurociências, compreendi que a necessidade ou dificuldade por minha parte poderia 
ser superada. Assumir os riscos de experimentar novidades desafiadoras é fundamental em nossa carreira.

Sabemos que a aprendizagem não é fruto apenas das ações pedagógicas. Contudo, essas ações são 
fundamentais para o sucesso acadêmico destes pequenos. A atitude de enfrentar as dificuldades coletivas 
e individuais de cada aluno é que nos faz diferentes e capazes nesse contexto de luta e desvalorização 
em que vivemos.

Por outro lado, e apesar da descrença na educação que muitos já têm, defender a importância de 
um trabalho que leve em consideração a necessidade dos alunos é essencial. E foi exatamente esse 
o incentivo que recebemos nas orientações do projeto L+N do curso de especialização por meio das 
outras aulas de que participamos.
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Em suma, acolhi a proposta do projeto e tento externalizá-la para outros colegas e a cada dia melhorar 
minhas aulas. Porque uma coisa é saber que o aluno não sabe ler nem escrever; outra coisa totalmente 
diferente é saber por que ele não aprende; e outra coisa também é compreender como ele aprende e o 
que acontece e como acontece nesse momento. Sobre essas compreensões, ainda não tinha estudado, e 
compreender essas questões é já estar contribuindo para o avanço dos alunos.

Conclui-se, então, que o trabalho desenvolvido desde o início do curso para direcionamento das 
atividades com os kits definiu situações de planejamento necessárias e readaptações de atividades 
de acordo com a realidade de cada aluno. Contemplou-se, assim, a diversidade de atividades e de 
possibilidades de aprendizagem.







A CAMINHO DA LEITURA
RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA
PROFESSORA DA PRÉ-ESCOLA II

No mundo de hoje, a formação não se completa na graduação. Na atualidade do mundo globalizado, 
a pós-graduação é fundamental para alcançarmos uma maior especialização e termos êxito na vida 
profissional. O motivo pelo qual participei desta especialização foi o interesse de aprendizagem para 
nossa prática pedagógica.

Convidada pela Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu para participar de uma capacitação 
de Educação Infantil, em que já se tinha em mente que iríamos receber os materiais para trabalhar com 
as crianças, tive a surpresa de saber que aquela capacitação se transformou em uma especialização. 
De imediato, a mudança foi abraçada por todos. Já no encontro seguinte, encontrava-me cursando a 
especialização em Alfabetização + Neurociências.

O desejo só aumentou de conhecer e participar de novos desafios, preparar-me e comprovar que 
somos capazes de conquistar e de mostrar a que viemos na educação. A leitura mostra um novo mundo 
de descobertas e inovações. Sabe-se que ler não é somente ter decodificação mecânica dos signos 
linguísticos, mas também é um processo de compreensão ampla, envolvendo componente sensorial 
e intelectual, que tem seu início no momento em que criança se apropria da língua materna. Nesse 
caminho, a alfabetização converge para a “visão de que a compreensão da leitura tem sua base na 
capacidade relacionada com a linguagem falada” (SNOWLING & HULME, 2008, p. 226). 

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DO L + N NO COTIDIANO ESCOLAR
As atividades elaboradas e realizadas revelaram-nos uma nova maneira de se ensinar, por estar 
compreendida dentro de um contexto local, no qual estamos inseridos e onde nossa atuação pôde 
ser pautada na articulação do conteúdo com a realidade dos nossos alunos, buscando tornar o plano 
de ensino contextualizado. Já de início, verificamos que os materiais vieram ao encontro dos anseios 
das crianças, sendo bem concebidos, numa linguagem elaborada, porém de fácil de tradução para a 
criançada e com atividades inovadoras que atendiam aos desejos das crianças. 

Iniciamos o trabalho com a aplicação dos testes de leitura e escrita. Foi um desafio árduo para a 
professora aplicar todos os testes a todas as crianças, porém prazeroso para aprendizagem dos alunos, 

o objetivo primordial era fazer com que o gosto pela 
leitura despertasse nas crianças, usando a imaginação 
e a criatividade e buscando que elas percebessem que 
vale a pena ser um bom observador para aprender
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pois na bateria de testes do IDEIA as crianças tiveram a oportunidade de ouvir histórias, falar trava-línguas, 
escutar e depois ordenar histórias com gravuras. As crianças surpreenderam-se com as histórias e os 
trava-línguas e até hoje têm na lembrança os testes do trava-línguas e as histórias e suas gravuras. Nos 
portfólios, havia uma gama de atividades enriquecedoras com diferentes teores. A história que mais lhes 
chamou atenção foi a de L.I.NEU e o enigma das letras. Com essa história, os alunos viajaram na leitura e 
desenvolveram sua imaginação. Eles se identificaram tanto que se sentiram como se fossem aquele robô.

A prática da aplicação dos materiais alfabetizadores do L + N iniciou pela apresentação do material que seria 
trabalhado em sala. Apresentamos cada um, explicando sua importância. Iniciamos em sala de aula com 
um convite direcionado aos pais, pintado e recortado pelas próprias crianças. Logo a seguir, trabalhamos a 
ficha de informações preenchida pelas crianças com ajuda da professora, sendo que dentro dessa atividade 
trabalhamos o bairro e a moradia de cada um. Já o crachá com os nomes dos alunos, trabalhamos com uso 
de músicas e exposições dos nomes. O quadro da roda de conversa da aprendizagem na alfabetização foi 
trabalhado em dois momentos: no início da aula, ajustando as combinações do trabalho do dia, e ao final, 
para fazer a avaliação dos alcances do que foi combinado e o desencadeamento do trabalho futuro. Nessa 
atividade, trabalhamos as cores primárias, sequência e noções de quantidade.

Logo a seguir, começamos pela história de L.I.NEU, apresentada de forma bastante lúdica para as crianças, 
utilizando todos os recursos e relações interdisciplinares, de acordo com o que a história relata. Assim, 
trabalhamos os animais, os transportes, o meio ambiente, os tipos de moradia, números e quantidade, 
escrita e leitura e outros assuntos que surgiam no decorrer da aula.

O objetivo primordial era fazer com que o gosto pela leitura despertasse nas crianças, usando a imaginação 
e a criatividade e buscando que elas percebessem que vale a pena ser um bom observador para aprender. 
Depois da aplicação dos testes, pude perceber as dificuldades encontradas pelas crianças em identificar as 
letras, na oralidade, nos trava-línguas e nas substituições de palavras. A partir das dificuldades encontradas, 
elaboramos um planejamento a fim de propiciar o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, de 
forma que alcançássemos os objetivos almejados. As crianças ficaram encantadas com os materiais e com 
a história, e as atividades propostas transformaram-se em rotina do dia a dia. Como as crianças sempre 
nos surpreendem, passaram a usar os materiais de alfabetização do L + N de forma criativa e diferenciada, 
em especial quando recontaram a história do robozinho e em suas ilustrações nos portfólios. No recorte 
e colagem das letras, todos aprenderam a manusear a tesoura, fazendo as atividades com esmero e 
entusiasmo. Trabalhamos com pintura, usando tinta guache, coleção de cera, coleção hidrocor, fio de lã e 
muito mais nas atividades das letras dentro do portfólio de L.I.NEU.

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
No desenvolvimento do trabalho de aplicação dos materiais de alfabetização do L +N, tivemos dificuldades 
com o espaço físico, que não era adequado à aplicação dos testes do IDEIA, mas nem por isso deixamos de 
aplicá-los. Houve também a falta de pessoas para contribuir na aplicação dos testes, já que o quadro funcional 
era restrito na nossa escola. No início, ainda tivemos colaboradores, mas houve motivos que os impediram de 
continuar contribuindo e tivemos que continuar aplicando sós, o que deixou a desejar, pois não podíamos 
fazer as anotações. Observei muitos aspectos interessantes, mas que não pude registrar. Sendo assim, o 
tempo foi muito corrido, e não tive tempo para uma análise melhor dos testes aplicados com as crianças.
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Com a inclusão dos materiais do L + N, senti a necessidade de dar continuidade ao trabalho de leitura que 
já desenvolvia no meu dia a dia, mas que não era tão claro como ficou  depois dessa inclusão.

DEPOIMENTOS DE ALUNO PARTICIPANTE
O aluno Luiz pronunciou-se desta maneira

“Tia, eu aprendi a contar história, usar o bingo, o dado, recortar as letras, colar, a construir o robozinho de pote de 
iogurte, porque o L.I.NEU era um menino muito inteligente, que tinha um sonho de aprender a ler”.

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Após a conclusão dos trabalhos, percebemos que a prática educacional não é um processo acabado, 
com um começo específico e, enfim, já determinado. Hoje em dia, um diploma de pós-graduação é 
indispensável para garantir nossos conhecimentos. Entretanto, não pense que é somente um diploma que 
garante uma boa vaga ou uma estabilidade profissional. Cursei uma pós-graduação em uma instituição de 
boa qualidade, o que vai contar bastante para a melhoria de meu aprendizado.

Na pós-graduação, tive oportunidade de ouvir palestras em outros idiomas e desenvolver boas competências 
comportamentais, como autonomia, inteligência emocional e contextual e capacidade de lidar com críticas 
e momentos de crises, pois também podemos ser avaliados em qualquer ambiente profissional. Foi por 
meio da pós-graduação em Alfabetização + Neurociência que fiz os estudos da aprendizagem da leitura e da 
escrita, dos neurônios da leitura, de L.I.NEU. 

Já as crianças alcançaram bons resultados diante de todos os testes e portfólios aplicados com elas, 
aprendendo a usar tesoura, trabalhar com tintas e com lã, usar a criatividade e imaginação e manusear os 
materiais metafóricos. Isso despertou nelas a curiosidade sobre como apresentar a história com o material, 
deixando-as com um sorriso imenso em seus rostinhos. Basta isso para tornar gratificante mostrar que elas 
são capazes de aprender o que ensinamos. Ao concluir, todos galgaram êxito, uns mais, outros menos, mas 
todos foram atendidos na aprendizagem.

Figura 1 – Criança pintando a capa do 
Portfólio de L.I.NEU.

Figura 2 – Criança realizando atividade  
de recorte e colagem.

Figura 3 – Construção do L.I.NEU, 
com material reutilizado: potinho 
de iogurte, recortes de revistas e 

lápis de cor.
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A professora da turma multisseriada disse que a aplicação do 
kit foi surpreendente, assim como o uso do portfólio. “Eles não 
deram trabalho; em alguns momentos, eu até saía da sala, e 
eles ficavam sozinhos, sem dar trabalho nenhum, pintando, 
recortando e colando o material”. O portfólio foi um dos 
materiais manuseados que mais chamaram a atenção das 
crianças. Ao final do trabalho, a professora ficou surpresa, pois 
alunos que ela pensava que não sabiam ler fizeram a leitura 
de textos. O trabalho ajudou até em outras disciplinas. As 
professoras disseram que as crianças precisavam se encantar 
com a aprendizagem. Expuseram também que, se desde o 
início da alfabetização dos alunos eles fossem ensinados sobre 
as questões básicas da língua, como o nome das letras, as 
sílabas e o formato de cada uma, elas chegariam no 4º e 5º anos 
sem tantas dificuldades na escrita e na compreensão leitora

As questões ligadas à alfabetização e não-alfabetização de crianças em escolas públicas são bases 
de inúmeras pesquisas e bibliografias que tentam deixar claro por que a criança não aprende e 
que métodos e estratégias são mais eficazes para a consolidação do ato de ler. Mas como será que 
lemos? Que processos o cérebro percorre para que a leitura aconteça? Se a criança não aprende a ler 
na idade considerada normal, o que acontece com ela e quais as melhores estratégias para que isso 
seja superado? Foi pensando nessas e em outras inquietações, como o porquê de tantas crianças que 
possuem a capacidade de aprender e se tornar bons leitores acabam por repetir de ano, que o meu 
interesse cresceu frente à proposta da UFRN junto ao município de Ipanguaçu.

Há 16 anos trabalhando na rede municipal de ensino como professora alfabetizadora, supervisora e 
pedagoga, com formação em Psicopedagogia, tive a curiosidade de imediato em fazer parte da nova 
experiência que foi apresentada a educadoras e educadores da rede municipal de Ipanguaçu dos 
anos iniciais e educação infantil. Atualmente, trabalho na Diretoria Executiva da Educação Especial e 
Inclusiva, e o meu primeiro contato com o projeto aconteceu durante a semana pedagógica da rede 
municipal, realizada no Campus do IFRN aqui em Ipanguaçu, no ano de 2014. Naquela ocasião, a 
professora Angela Naschold, coordenadora do projeto Leitura + Neurociências, fez a explanação do 
projeto no contexto da UFRN, com ênfase em Alfabetização na Leitura e nas Neurociências. 
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De início, o curso seria apenas de formação continuada 
(projeto de extensão) para os professores dos anos 
iniciais e da educação infantil, coordenadores da 
Secretaria Municipal de Educação, supervisores e 
diretores para que os últimos pudessem compreender o 
projeto e auxiliar em seu desenvolvimento nas escolas. 
Mais adiante, com o pedido dos professores para 
ampliar o projeto e com apoio da Secretaria Municipal 
de Educação, na pessoa de Jeane Dantas dos Santos 

Bezerra, o curso passou para o nível de pós-graduação. Logo depois de iniciado, foram abertas vagas para 
outros municípios para que o projeto se expandisse no Vale das Frutas do Açu.

A cada novo encontro, nosso entusiasmo crescia. Participamos, no mês de setembro de 2014, da 2ª 
Jornada de Leitura + Neurociências em Natal, na UFRN, com despesas de locomoção e estadia custeadas 
pelo município, o que despertou maior interesse nas professoras. Em 2015, participamos da 3ª Jornada, 
também na UFRN. Em 2016, houve uma formação em Natal ministrada pela professora Angela Naschold, 
para diretores e supervisores, a fim de que pudessem compreender o desenvolvimento do curso no que 
se referia ao trabalho teórico e prático a ser proposto em suas escolas e auxiliar os professores na aplicação 
dos testes do Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização (IDEIA). 

No decorrer do curso, foram acontecendo as aulas para aplicação do kit de alfabetização em sala de aula. A 
especialização contemplou não só os professores, como também coordenadores, supervisores e gestores 
da rede municipal de ensino de Ipanguaçu e região, de forma que os demais profissionais da educação 
se envolvessem com a mesma vontade de transformar a realidade da alfabetização de nossas crianças, a 
partir dos materiais e pesquisas desenvolvidas pela UFRN, redimensionando o enfoque social, econômico, 
estrutural, cultural e didático das práticas pedagógicas já enraizadas em nossas escolas até aquele momento.

Não bastava detectar quem não consegue aprender 
e deixar essas crianças de lado, fadadas ao fracasso 
escolar. Era preciso buscar outras perspectivas e 
melhorar o ensino para garantir a aprendizagem. 
Com esse enfoque é que nós, enquanto professores 
da rede, pretendemos modificar os dados 
estatísticos de nossas crianças, propiciando a elas 
o desenvolvimento de suas capacidades leitoras, 
tendo em vista que “[...] não é natural que, ao longo 
do desenvolvimento da educação brasileira, tantas 
crianças, adolescentes e adultos estejam fadados ao fracasso escolar” (NASCHOLD et al., 2015e, p. 274). 

Aos professores, foram disponibilizadas algumas das referências que iriam ser trabalhadas durante o projeto, 
as quais serviriam de base para a concretização das ações diárias em nossas escolas e o entendimento acerca 
dos neurônios da leitura. O primeiro livro apresentado foi Aprendizagem da Leitura e da Escrita: A Ciência em 
Interfaces, organizado pelos professores Angela Chuvas Naschold, Antonio Pereira, Ronei Guaresi e Vera 

Figura 1 – Aula com o professor Sidarta Ribeiro.

Figura 2 –  Aula na UFRN com coordenadores e diretores de escolas.
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Wannmacher Pereira e publicado pela EDUFRN (Natal, 2015). Depois, foi a vez de L.I.NEU e o Enigma das letras. 
Todos os livros foram doados aos professores do município por intermédio do convênio com a UFRN.

De posse do material dos testes, no mês de 
fevereiro de 2016, demos início à nossa aplicação 
(a professora Maria Geralda da Costa e eu) numa 
turma com 23 alunos e multisseriada do 3º ao 4º 
ano da Escola Municipal Alferes Soares Filgueira, 
localizada na zona rural do município de Assu, na 
comunidade de Porto Piató.

Em boa parte das turmas dos anos iniciais, a realidade 
da leitura e da escrita é bem precária e está muito aquém das habilidades desejáveis neste nível escolar. 
Geralmente, as professoras de sala de aula não têm muito apoio pedagógico para auxiliar nas dificuldades 
de alfabetização e indisciplina dos alunos; em outras situações encontradas, deparam-se com alunos com 
alguma deficiência não detectada em sala, mas que era evidente pelo fato de eles não participarem em 
nenhum momento de qualquer atividade.

Em conversa e visita a essa sala de aula, despertou-me mais ainda o interesse na aplicação do material de 
pesquisa e alfabetização, já que trabalho diretamente com as questões de aprendizagem e geralmente 
elas ficam apenas no diagnóstico, e não na intervenção.

A aplicação do material do kit 2, com atividades grafofonológicas, morfossintáticas, semânticas e 
pragmáticas integradas, ocorreu a partir do mês de maio de 2016, como combinado com toda a turma 
e pais de alunos. A receptividade do material pelos alunos foi muito boa, de acordo com a professora. 
Os alunos encantaram-se com os jogos e livros. Segundo ela, foram montadas as estratégias de trabalho, 
passando pela prática com os portfólios, encenações, leitura de livros, recortes e pinturas. O alfabeto móvel 
das formas e letras fez com que os alunos percebessem o traçado das letras com suas retas e curvas. O jogo 
da quadra espelhada também foi utilizado e despertou bastante atenção junto à figura metafórica. O livro 
do L.I.NEU atraiu a atenção de todos e estimulou a participação oral.

A professora Geralda Costa apresentou o IDEIA para pais e alunos, fazendo esclarecimentos sobre a 
aplicação desses testes como forma de avaliar o nível de aprendizagem da leitura e da escrita da turma.  
A professora também me apresentou, dizendo a eles que eu era professora da rede de ensino e que naquele 
momento estaria ali para ajudá-la na aplicação do material.

O trabalho teve como objetivo verificar, com a aplicação da bateria de testes, as hipóteses de leitura e 
escrita apresentadas pelas crianças. O primeiro teste envolvia a apresentação de cinco figuras geométricas 
para que os alunos fizessem a correspondência viso-espacial a partir de um modelo. Nesse teste, a maioria 
das crianças saiu muito bem. Conseguiram fazer a reprodução dos objetos no ar. A professora sentava ao 
lado da criança, e, do outro, a professora e a ajudante. Nesse teste, as crianças, em sua maioria, conseguiram 
estabelecer a correspondência. 

Figura 3 – Aula com o professor Leandro Fialho.
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O segundo teste, chamado de teste das linhas e letras, 
constava de quatro linhas retas e/ou curvas e seis letras, 
sendo quatro maiúsculas e duas minúsculas, tendo 
como objetivo principal que a criança traçasse as linhas 
e as letras. Ao final, a maioria conseguiu reproduzir as 
linhas e curvas, mas houve dificuldades na reprodução 
das letras. O terceiro teste foi de memória visual e 
atenção dirigida, para que a criança nomeasse todos 
os objetos presentes em uma figura. Consistia na 

apresentação de uma figura para a criança para que ela pudesse memorizar todos os objetos envolvidos 
na cena. Após alguns segundos, ela teria que retirar da cena a figura penetra, ou seja, a que não fazia parte 
da cena. O resultado foi que a maioria das crianças conseguiu realizar a tarefa com sucesso. 

O quarto teste foi o do trava-línguas, com foco na memória auditiva e na articulação de palavras. O teste 
era composto por quatro trava-línguas, a fim de identificar a capacidade de memorização da criança e, 
posteriormente, de articulação das palavras. Resultado: os alunos que tinham maior domínio da leitura 
conseguiram realizar com maior articulação os trava-línguas. 

No quinto teste, o teste das letras, eram apresentadas 26 letras maiúsculas à criança, em ordem aleatória. 
O objetivo era que a criança as nomeasse em voz alta. No final, percebemos que os alunos que sabiam ler e 
escrever não tiveram dificuldades na identificação das letras, diferentemente dos que não sabiam. Alguns 
até se negaram a responder, e outros tentavam adivinhar a letra.

Concordamos com Naschold quando sinaliza que:

há de se ter o cuidado de se evitar que o discurso das carências na escola, e no seu rastro, 
o discurso das carências econômicas, nutricionais e linguísticas (entre outras) do aluno da 
escola pública, ao serem escudados na competência do discurso científico, se prestem para 
justificar a paralisação da ação do professor da escola pública (NASCHOLD et al, 2015d, p. 302).

O teste 6, da escrita de palavras e frases, 
consistia na leitura pela criança de 10 palavras 
ditadas pela professora. À criança, eram 
fornecidos lápis preto apontado e borracha. 
A criança teria que ouvir o que a professora 
ditava olhando para o rosto dela; a professora 
repetia duas vezes a mesma palavra, e a 
criança teria que escrevê-la corretamente.  
As 10 palavras foram escolhidas em função do 
número de letras – de duas até dez letras. O objetivo era realizar a verificação alfabética e conferir o nível 
da criança segundo a escala de Ehri (2002, 1998, 1992). 

O teste 7, da leitura de palavras e frase, consistia na leitura de nove palavras e uma frase. Novamente, 
destacou-se quem sabia ler.

Figura 4 – Aula com o professor Antonio Pereira.

Figura 5 – Entrega das caixas de materiais do projeto,  
com a participação do Prefeito da cidade.
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O teste 8, de substituição de palavras, era formado por quatro frases, nas quais, a partir do exemplo dado 
pelo examinador, deve ser realizada oralmente pela criança uma substituição de natureza semântico-
pragmática (sinonímia ou metonímia), sem que o sentido da frase mude. A maioria das crianças teve 
dificuldades em substituir a palavra destacada por outra de sentido igual. No teste de correção de erro 
morfossintático de frase, as crianças também apresentaram dificuldades na substituição. 

No teste 10, de compreensão do sentido de história lida, verificamos a apreensão da manutenção da 
progressão temática da história pela criança. Foi realizado o ordenamento de quatro figuras da história 
segundo a sua sequência, retirando-se a quinta figura penetra. Ainda foram desenvolvidos mais dois testes 
finais: o de número 11 – teste de compreensão do sentido de história contada – e o teste de número 12 – 
leitura rápida de texto curto. Em ambos os testes, as crianças conseguiam compreender o sentido da leitura. 
O resultado do diagnóstico foi que a maioria da turma se comprometeu com as metas do trabalho após a 
realização de cada teste individualmente. Porém, percebemos que a grande dificuldade na qualidade dos 
resultados se devia ao déficit de leitura da turma.

Este resultado aqui apresentado foi baseado no depoimento de duas professoras em entrevista com ambas. 
Segundo relato, a caixa com o kit de trabalho fez muito sucesso com esses alunos. Todos olharam, pegaram 
e admiraram-se com tanto material. Conforme as professoras, o material didático, o manuseio, o traçado 
e as formas das letras permitiram uma assimilação e apropriação mais rápida das letras pelas crianças, 
aliadas à apresentação das histórias, do alfabeto móvel e do bingo das letras, que complementaram o 
trabalho lúdico adequado à faixa etária das crianças.

Trabalharam-se os livros Chapeuzinho Amarelo, L.I.NEU e Menina bonita do laço de fita e o portfólio do 
mesmo nome, bem como o da fada das ideias, dotados de atividades didáticas de história, seguidas de 
atividades de recorte, colagem e montagem de escrita. Utilizaram-se também materiais metafóricos e jogos 
com frequência: as fichas de leitura, as fichas de palavras e outras fichas, onde as professoras escreviam a 
palavra e apagavam em seguida para que os alunos pudessem ler a palavra que havia sido escrita. 

Segundo as professoras, o material auxiliou a aprendizagem da leitura e da escrita das letras e melhorou a 
caligrafia de cada um. A professora da turma multisseriada disse que a aplicação do kit foi surpreendente, 
assim como o uso do portfólio. “Eles não deram trabalho; em alguns momentos, eu até saía da sala, e eles 

Figuras 6, 7 E 8 – Crianças dos anos iniciais em atividade com os portfólios.
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ficavam sozinhos, sem dar trabalho nenhum, pintando, recortando e colando o material”. O portfólio foi um 
dos materiais manuseados que mais chamaram a atenção das crianças. Ao final do trabalho, a professora ficou 
surpresa, pois alunos que ela pensava que não sabiam ler fizeram a leitura de textos. O trabalho ajudou até 
em outras disciplinas. As professoras disseram que as crianças precisavam se encantar com a aprendizagem. 
Expuseram também que, se desde o início da alfabetização dos alunos eles fossem ensinados sobre as 
questões básicas da língua, como o nome das letras, as sílabas e o formato de cada uma, elas chegariam no 
4º e 5º anos sem tantas dificuldades na escrita e na compreensão leitora.

As professoras, ao desenvolverem atividades e jogos 
dos kits, integraram o material às atividades cotidianas 
em sala de aula.  A professora Geralda aproveitou 
o folclore e fez encenação com a história do livro 
Índios Pataxós. Relatou, ainda, que passou a fazer uso 
constante dos jogos e fichas, em virtude do interesse 
demonstrado pela turma. As crianças se encantaram 
com A Fada que tinha idéias. As professoras disseram 
que já tinham conhecimento da história Menina bonita 
do laço de fita e que fizeram a contação para os alunos. 
Também utilizaram o jogo da amarelinha da leitura, em 

virtude de ter sido um dos jogos de sua infância, com o qual se divertiam muito naquela época, e disseram 
que as crianças gostaram muito de jogar, pois os jogos chamaram a atenção da turma.

Uma professora disse que não teve problemas com o comportamento de seus alunos, sendo que os educandos 
se dedicaram bastante à confecção dos portfólios. Com esses depoimentos, vamos ao encontro do que 
dizem Naschold et al (2015d, p. 302) sobre a “desnaturalização do efeito Mateus”. Os alunos têm condições 
de aprender tudo aquilo que for prontamente ensinado, e as condições sociais, econômicas ou culturais não 
vão definir o que eles serão no futuro. É preciso usar métodos e técnicas voltados diretamente para o ensino 
e traçado das letras, pois muitas crianças estão saindo da alfabetização sem aprender esses processos simples 
e estão chegando ao 4º e 5º anos sem saber ler ou escrever porque não conhecem as letras.

Durante o tempo em que acompanhei o trabalho de aplicação do instrumento IDEIA em sala de aula, pude 
perceber a grande quantidade de alunos com deficiência na competência leitora e que as possibilidades de 
mudança estariam em se trabalhar diretamente com as formas, traçados e estratégias pedagógicas para a 
alfabetização das crianças. É preciso valorizar os conhecimentos epilinguísticos – aqueles construídos pelas 
crianças no meio da família e no meio social – e o conhecimento metalinguístico, que é construído no meio 
formal e quando se chega à escola.

A maioria dos professores parece que esqueceu de ensinar as crianças como se escreve, de que lado, 
onde estão as margens do caderno e como se lê. O material desenvolvido pelo projeto despertou nos 
professores a necessidade de parar e ensinar de verdade, pois tudo começa pelas letras. O aluno já chega 
à escola falando e lendo o mundo. Ele precisará de alguém que mostre como as letras são escritas e como 
se lê cada uma delas, para posteriormente chegar à leitura da palavra. 

Figura 9 – Crianças expondo o Portfólio da Fada que tinha idéias.
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O professor da sala sabe o que se deve ensinar, mas parece que estava adormecido o ensino de cada letra e 
seu formato. No kit do Li, foi desenvolvida a atividade linguística do portfólio. No jogo da quadra espelhada, 
composto por cartas com palavras geradoras da história do L.I.NEU, os alunos conseguiram realizar os 
passos e fazer a escrita através do espelho da palavra desespelhada e fazer a ligação do objeto metafórico. 
As atividades de grupos fizeram a diferença, proporcionando maior aprendizagem e envolvimento nos 
trabalhos. Os colegas que já haviam desenvolvido a leitura e a escrita ajudavam aqueles que ainda não 
tinham chegado ao processo de aquisição da leitura ou que nem mesmo conheciam todas as letras, e foi a 
partir daí que eles conseguiram chegar à leitura de palavras e textos.

Ao final do trabalho e aplicação dos kits, concluímos que os professores precisam repensar a sua prática, 
ter um maior compromisso com o ensino, questionando-se, pesquisando e buscando auxílio para o que 
vão fazer, e não fazer de qualquer jeito. Percebemos que muitos professores se apegam à rotina de sala, e 
muitas vezes o aluno não aprende porque não foi cuidadosamente ensinado.

Em minhas visitas e primeiras impressões da turma e escola, verifiquei que muitas vezes o professor de sala 
regular se sente sozinho e sem apoio em suas dificuldades ou projetos que queira utilizar para intervir em 
dada realidade. Nossas crianças apresentam um grande potencial de aprendizagem com o acompanhamento 
do professor. O professor se sente só na maioria das vezes, e os alunos se empolgam quando o professor traz 
novidades e se motivam a aprender. Em algumas realidades, o gestor e o supervisor não estão diretamente 
na escola todos os dias, subsidiando as turmas, pois dão suporte a outras escolas da rede. 

Ao final do trabalho, senti-me realizada com a participação no projeto. Os frutos do trabalho foram e 
serão colhidos ainda pela frente, após toda a formação teórica obtida à luz da neurociência. A formação 
profissional é indispensável para a melhoria do resultado da aprendizagem das crianças. Hoje, Ipanguaçu 
tem a responsabilidade de alavancar os seus índices de aprendizagem e reverter quadros de fracasso escolar. 

A seguir, alguns depoimentos dos professores sobre o trabalho com os kits do projeto.

“Foi muito bom. A gente aprendeu a fazer portfólio.”
Aluna do 5º ano 

“A gente aprendeu brincando, e melhorou muito a minha leitura.”
Aluna do 4º ano 

“Foi muito bom o trabalho, e eu me surpreendi com eles. Ajudou até em outras disciplinas. Mudou a rotina, 
com materiais diferentes e de qualidade.”

Professora Geralda 





LEITURA + NEUROCIÊNCIAS:  
NOVOS OLHARES SOBRE  
O ENSINO DA LEITURA
MARIA GERALDA DA COSTA
PROFESSORA DO 4º E 5º ANOS

Fazer parte do corpo discente do curso de pós-graduação em Alfabetização e Neurociências, no 
âmbito do L+N, ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu, foi uma grande satisfação, pois tive certeza do 
compromisso das instituições e do quanto eu poderia aprender com e durante aquele curso. Quando 
recebi o convite da SME Ipanguaçu, senti-me lisonjeada e não hesitei em aceitá-lo, tendo em vista o 
tema, pois considero as Neurociências como campo de conhecimento atual, importante e necessário 
nos processos educacionais, especialmente pelas suas contribuições na alfabetização e implicações 
sociais e éticas nos alunos; sem dúvida, uma revolução para a educação. Assim sendo, compreendi 
que as possibilidades do L+N não contribuíam apenas para o meu fazer profissional e pedagógico 
no cotidiano de sala de aula, mas para minha formação enquanto pessoa e pesquisadora, tendo em 
vista que cada dia o mundo passa por transformações e os aprendizados adquiridos nos bancos das 
universidades em nossa formação inicial já não são suficientes para garantir um posicionamento 
profissional adequado ao que vivenciamos atualmente na era do conhecimento e da tecnologia.

Por isso, percebi a importância de especializar-me em uma área fundamental para a minha profissão, 
já que nos dias atuais a sociedade tem atribuído ao professor grande responsabilidade pela formação 
intelectual e social dos alunos, na tentativa de evitar que sejam futuros analfabetos funcionais. Nesta 
busca por novos métodos, vi que era primordial essa especialização nas minhas práticas pedagógicas, 
considerando que o professor que está inserido em uma sala de aula tem o dever de ofertar uma 
educação de qualidade, e isso requer formação e competência para desenvolver um trabalho 
satisfatório em seu campo de atuação.

DESCRIÇÃO DO TRABALHO REALIZADO
Na atualidade, são inúmeros os desafios que permeiam o campo educacional, e muito desses 
problemas estão relacionados às dificuldades de aprendizagem na alfabetização, que é onde inicia 
todo o processo de aprendizagem da criança.

É o que nos mostram Naschold et al (2015e) quando afirmam que:

Para dar conta de um fenômeno com a abrangência e a complexidade da alfabetização, 
é necessário abordar a situação desde o início do processo, numa visão de interface das 

o que eles mais gostavam era do momento que denominei 
de espaço da discussão, em que eles trocavam ideias sobre 
o que tinham aprendido na aula em relação ao projeto



244

áreas envolvidas em que cada elemento conserve suas características essenciais, colocando 
o diálogo permanente com as demais, a fim de que cada área possa contribuir com o que 
tiver de mais relevante para a questão (p. 305).

O projeto L+N tem como um dos seus principais objetivos contribuir para o processo de aquisição de 
leitura e escrita, que começa na alfabetização. O projeto foi desenvolvido por professores do Vale do Açu. 
No meu caso, o trabalho teve como lócus a Escola Municipal Alferes Filgueira, em uma turma multisseriada 
que é formada por alunos do 3°, 4° e 5°anos.

As dificuldades apresentadas pelos alunos eram muitas, tanto na escrita quanto na leitura, principalmente por 
se tratar de alunos em níveis e ritmos diferentes. No início do ano letivo, diagnostiquei algumas dificuldades, 
porém, o diagnóstico detalhado só aconteceu com a chegada do projeto, em levantamento que foi possível 
mediante a aplicação dos testes do IDEIA. 

A aplicação dos testes foi outro obstáculo que tive que superar devido à falta de ajuda para aplicar, o que 
dificultou o desenvolvimento dessa etapa. Entretanto, não me dei por vencida – paguei a outra professora 
para ficar com a minha turma enquanto em outra sala da escola eu fazia a aplicação e ainda contei com a 
ajuda de uma coordenadora pedagógica do município de Ipanguaçu.

Logo no início da aplicação dos testes, percebi que as crianças não estavam acostumadas com aquele 
tipo de atividade. Outro fato importante que diagnostiquei por meio dos testes foi que os alunos não 
conheciam os jogos de linguagem e estavam acostumados a associar o nome à figura para poder fazer a 
leitura. Com essas informações, tracei meus planos de trabalho para desenvolver as atividades do projeto.

A atividade com o livro do L.I.NEU iniciou o meu trabalho com as crianças, que teve continuidade com as 
atividades das formas curvas e retas nas atividades de leitura e escrita. Apesar de meus alunos serem do 3°, 
4° e 5° ano, acredito que o trabalho com a alfabetização deve continuar até que o aluno esteja realmente 
alfabetizado. Concordo com Naschold quando afirma que:

Com base no pressuposto de que a aprendizagem das formas das letras é uma das etapas 
iniciais da leitura e de que é necessário romper com o atributo da invariância visual para o 
objeto letra, foram criadas quatro formas retas e duas curvas, totalizando seis peças que 
permitem construir todas as letras do alfabeto (NASCHOLD, 2015a, p. 53).

Por meio da atividade citada acima, trabalhamos quantidade e formas geométricas no componente 
curricular matemática.

Outra atividade que envolveu os alunos foi o quadro da roda de conversas da alfabetização, colaborando 
para melhorar o rendimento das crianças. Para Naschold (2015a), o uso do quadro objetiva que a criança 
adquira gradativamente o controle das suas aprendizagens, pela metarreflexão diária sobre os seus 
avanços na aquisição da leitura e escrita.

Os portfólios não apenas contribuíram para a formação leitora e escrita dos alunos, como também 
influenciaram bastante seu comportamento e a forma de ver a escola. O projeto aproximou os alunos uns 
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dos outros, criando e fortalecendo laços afetivos entre alunos e professor. Os avanços, as dificuldades, a 
contribuição teórica e os depoimentos dos alunos sobre o projeto podem ser percebidos no decorrer da 
leitura deste relato, que pode ajudar outros profissionais em sua prática docente. 

Durante toda a duração do projeto com a minha turma, tive que lidar com vários desafios, pois as crianças 
apresentavam inúmeras dificuldades de aprendizagem, tanto na leitura quanto na escrita. Muitas delas não 
conheciam ainda os sons, e algumas não diferenciavam letras maiúsculas e minúsculas, além de mostrarem-
se confusas nas atividades com os jogos de linguagem. 

As crianças não identificavam as brincadeiras como formas de aprendizagem. Achavam que as brincadeiras 
tinham como objetivo apenas a diversão. Com as atividades do projeto, perceberam que é possível utilizar 
os brinquedos e brincadeiras como meios para aprender. 

Tudo só foi possível a partir do diagnóstico inicial, que detectava cada dificuldade dos alunos, o que foi 
conseguido por meio do IDEIA, com a aplicação dos testes. 

Com o esforço dos alunos e minha persistência e dedicação, a maioria das dificuldades foi superada. Os alunos 
ficaram encantados e comprometidos com os trabalhos, e todos tiveram empenho e dedicação nas atividades.

As aplicações dos kits contribuíram muito para a minha prática pedagógica em sala de aula, pois as 
atividades proporcionaram novas descobertas em relação a algumas dificuldades das crianças na leitura e 
escrita, até então não percebidas. Os resultados foram positivos no que diz respeito à aprendizagem dos 
alunos, tendo em vista que, a partir do diagnóstico, foi possível planejar e desenvolver as atividades do 
projeto de acordo com as dificuldades e os diferentes ritmos de aprendizagem de cada criança.

Antes de começar a aplicação, foi feita toda uma preparação com os alunos a respeito das atividades 
do projeto que iríamos desenvolver. Falei dos objetivos e da importância do projeto para o processo de 
aprendizagem da turma. Os alunos ficaram encantados com os kits, e a primeira atividade que trabalhamos 
foi o livro do L.I.NEU, que levou as crianças à loucura pelo personagem e sua aventura, despertando nelas 
a vontade de aprender a ler com o robô.

A preparação do convite, a contação da história com os materiais metafóricos e as brincadeiras com o dado 
das formas das letras foram as atividades que deram início ao desenvolvimento do projeto com meus alunos.

O começo das atividades causou alvoroço e alegria nas crianças. Logo na primeira etapa do projeto, com 
as atividades do portfólio do L.I.NEU, as crianças comprometeram-se e participaram ativamente dos 
exercícios propostos nos kits, mostrando, por meio da conclusão das atividades, suas particularidades e 
encantamento. Por isso, foi um trabalho bastante significativo na aprendizagem dos alunos e para todos 
nós que fizemos parte dele.

A aplicação dos kits foi feita de forma criativa e participativa. Logo no começo da aula, fazíamos uma 
descrição do que ia acontecer naquele dia e começávamos um diálogo sobre a história, texto ou 
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portfólio que seria trabalhado. Os alunos faziam perguntas aos colegas nas rodas de conversas, faziam a 
leitura partilhada com os materiais, usando lápis, cadernos e mochilas e criando novos personagens ao 
recontarem a história de João e Maria ou da fada que tinha ideias.

Havia atividades desenvolvidas na roda de conversa, registros de leitura de imagens, histórias e fábulas, 
montagem de cartazes, atividades escritas, pintura, recorte e colagem, brincadeiras cantadas, produção 
de um combinado de boas maneiras, listas de atitudes de honestidade, contação de histórias com suas 
palavras. O que eles mais gostavam era do momento que denominei de espaço da discussão, em que eles 
trocavam ideias sobre o que tinham aprendido na aula em relação ao projeto.

Com uso dos kits, também trabalhávamos a matemática e outros componentes curriculares. No livro 
do L.I.NEU, trabalhamos as diversidades culturais, os meios de transportes e as profissões, entre outros 
conteúdos, o que mostra que as atividades são interdisciplinares e atendem às necessidades de 
aprendizagem dos alunos, relacionando os conteúdos do livro didático às atividades dos kits.

Os alunos empenharam-se com muita dedicação e fizeram o projeto acontecer no ambiente escolar e fora 
dele, o que pode ser constatado nos resultados e relatórios individuais de cada aluno. Pode-se dizer que 
o projeto não beneficiou apenas as crianças, mas também os professores e mediadores de conhecimento, 
mostrando que é possível trabalhar com novas metodologias aliadas aos conhecimentos que já temos 
e assim alcançar as metas e objetivos traçados para concluir com êxito nossa missão de ensinar, formar 
cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade em que vivem.

OS OBSTÁCULOS TRANSPOSTOS
Uma das maiores dificuldades encontradas em desenvolver o projeto foi em relação à falta de pessoas 
disponíveis na escola para ajudar na aplicação dos testes do IDEIA. No entanto, por meio de algumas 
estratégias que criei, foi possível concluir. Entre essas estratégias, contei com alguns amigos do curso e 
uma pessoa capacitada pedagogicamente para ficar com meus alunos, enquanto em outro lugar da escola 
eu fazia a aplicação.

Foram utilizados os portfólios do L.I.NEU, Chapeuzinho Amarelo e Amarelinha, e iniciamos A fada que tinha ideias.

O trabalho com o portfólio do L.I.NEU foi realizado em etapas. Primeiro, foi feita a leitura do livro, com a 
ajuda de um aluno caracterizado de L.I.NEU, como mostra a figura abaixo. Em seguida, fizemos a roda de 
conversa, que aconteceu da seguinte forma: foram formados grupos de quatro alunos, e cada um fazia sua 
atividade, ajudando o colega que ainda tinha dificuldade em responder sua atividade sozinho. Uma aluna 
leu o livro de Chapeuzinho Amarelo com a ajuda dos materiais metafóricos.

O segundo momento da atividade era feito no pátio, com a brincadeira da amarelinha, em que trabalhamos 
regras, respeito e quantidades. Após a brincadeira da amarelinha, foi a vez de trabalharmos a escrita com 
o exercício do portfólio, que as crianças adoravam fazer.

A contação da história da fada que tinha ideias foi feita por meio da dramatização. Essa atividade contou 
com a participação de todos os alunos da sala. Nessa atividade, segui alguns conselhos da professora 
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Claudia, que lecionou para nossa turma durante o curso de pós-graduação, e usei algumas metodologias 
que aprendi em seu ateliê, como a ideia da caixa mágica, de onde os alunos retiravam os personagens e 
acontecimentos das histórias em quadrinhos produzidas por eles.

Os portfólios tiveram como finalidade proporcionar aos envolvidos no processo avaliativo uma visão 
ampliada sobre o processo do trabalho em sala, proporcionando meios para os alunos dialogarem sobre a 
aprendizagem e o desenvolvimento de cada um. Foi um momento de reflexão e aprendizagem, tanto para 
as crianças quanto para nós, professores.

A escola estava trabalhando o projeto do folclore, e relacionamos o livro Lendas  brasileiras do projeto L+N 
com as atividades do folclore. Trabalhamos a cultura e a diversidade cultural. Essa atividade possibilitou 
que os jovens conhecessem outras lendas brasileiras, comparando os fatos do livro com sua realidade e 
viajando na imaginação, identificando e diferenciando o real do imaginário e deleitando-se na leitura. 
Pude perceber também que os livros, principalmente o do L.I.NEU, aguçaram nos alunos a curiosidade e 
incentivaram o hábito de ler, fazendo da leitura um momento de prazer, sendo que antes esse momento 
era rejeitado pela maioria dos alunos.

Quase todos os materiais dos kits foram usados. O trabalho com o crachá teve um ótimo resultado, pois, 
como foi citado anteriormente, meus alunos são multisseriados, e na turma ainda havia alunos que não 
sabiam escrever o nome completo. Com a realização dessa atividade, já o fazem sem dificuldades.

As crianças reagiram de forma prazerosa e empolgante em relação ao projeto por completo, fazendo todas 
as atividades. As capas do portfólio e os materiais metafóricos foram o que mais chamou a atenção das 
crianças, uma vez que elas não conheciam o material. Todos queriam participar e manusear os materiais. 

A capa da contação de histórias foi muito bem trabalhada. O trabalho com a capa se deu da seguinte 
forma: os próprios aluno escolhiam a história, formavam grupos de três ou quatro, preparavam o ambiente 
e convidavam os alunos das outras turmas para assistirem à apresentação. Na primeira vez, fiz a contação 
de história com a capa, mostrando como seria interessante usá-la na contação, o que deu certo e contagiou 
não só os alunos da turma, mas todas as turmas da escola.

DEPOIMENTOS DOS ALUNOS
Os depoimentos a seguir mostram o quanto o projeto contribuiu de forma prazerosa para o desenvolvimento 
dos alunos.

O projeto L.I.NEU, eu gostei muito porque me ajudou a melhorar nos estudos, a prestar mais atenção nas aulas e 
nas explicações dos conteúdos. Minhas notas melhoraram, e eu pude entender como a leitura é importante para o 
ser humano. Entendi que L.I.NEU foi criado para desenvolvermos a leitura e entendermos sobre as neurociências.

Aluno 1 
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O projeto foi muito bom, me diverti muito e melhorei minha leitura, escrita, desenhos e pinturas. Amei fazer o portfólio 
do L.I.NEU, da Chapeuzinho Amarelo e da fada que tinha ideias, pois aprendi brincando.

Aluno 2

Com o L.I.NEU, aprendi muitas coisas, como ler, escrever e desenhar. Os materiais e os kits que vieram para a nossa 
turma foram muito bons, prendiam nossa atenção e nos incentivavam a querer sempre mais.

Aluno 3

CONCLUSÕES
O curso buscou mostrar que é possível alfabetizar por meio de atividades lúdicas, evidenciando a 
importância da associação grafofonêmica para o processo inicial da alfabetização.

A leitura e a escrita a partir do uso dos portfólios e dos diversos gêneros de textos que fazem parte dos 
livros que o projeto ofereceu, possibilitaram ao aluno um novo modo de aprender e de encantar-se com a 
riqueza do mundo literário.

Os conhecimentos que o curso proporcionou aos professores ficaram na história da prática docente dos 
professores da educação do Vale do Açu, especialmente de Ipanguaçu, que participaram do projeto. Posso 
afirmar que não vão parar por aqui, de acordo com os relatos que ouvi de muitas colegas.

Portanto, só me resta agradecer por essa chance que a UFRN me deu de crescer profissionalmente, ampliar 
meu leque de conhecimentos e assim colaborar para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das 
crianças da escola onde trabalho hoje e de outras escolas onde no futuro eu possa possivelmente trabalhar.

Concluo agradecendo à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à Secretaria Municipal de Educação 
de Ipanguaçu, em especial à coordenação do curso, que acreditaram que seríamos capazes de fazer esse 
projeto dar certo.
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Há quase dois anos, trabalhava na Rede Municipal de Ensino de Ipanguaçu como coordenadora 
pedagógica dos anos iniciais na Escola Municipal Adalberto Nobre de Siqueira. Certo dia, fui convidada 
a participar de um encontro em que seria apresentado o projeto de Leitura e Neurociências, que 
de início era destinado apenas a gestores, coordenadores pedagógicos, professores das turmas de  
Pré-Escola II e 4º ano e monitores de letramento do Programa Mais Educação. Como era um grande 
projeto, foram marcados novos encontros para a sua apresentação. E foi em um desses encontros que 
uma professora da rede de ensino da cidade sugeriu à coordenação do projeto a possibilidade de 
tornar esses encontros um curso de pós-graduação. A coordenação do projeto abraçou a ideia e logo 
nos trouxe a notícia de que a UFRN tinha aceitado o desafio. Isso trouxe muita alegria para todos.

Porém, foram surgindo algumas divergências, pois o curso não podia acolher todos os professores, 
o que acabou causando muitos questionamentos daqueles que não faziam parte, principalmente 
do quadro efetivo, que viam pessoas contratadas, como eu, por exemplo, participando do curso. 
Nos encontros, ouvia os depoimentos da coordenação do projeto e representantes da Secretaria 
de Educação da cidade argumentando e defendendo a nossa participação. Daí surgiu minha maior 
motivação, a oportunidade de estar em um curso de pós-graduação pela UFRN, gratuito e sendo 
apenas uma contratada do município.

Confesso que inicialmente minha motivação eram apenas essa satisfação pessoal e a titulação para 
atender ao mercado de trabalho. Não tinha noção da importância do curso para a minha profissão. Foi 
nas primeiras aulas que fomos conhecendo esse mundo da leitura e neurociências, um mundo bem 
complexo e, ao mesmo tempo, bem interessante. Daí foram surgindo novas motivações para continuar. 
Eu percebia que as novas perspectivas teóricas auxiliavam bastante minha profissão, sem falar na 
aquisição de habilidades e conhecimentos para melhorar minha prática. Também observava sempre 

nós também criamos e demos continuidade ao projeto com 
atividades desafiadoras para superação de dificuldades 
que surgiam no desenvolvimento do trabalho
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a motivação de todos os professores junto à coordenação, enfim, tudo isso me motivou a participar e 
concluir esse curso maravilhoso.

A Profa. Maria da Conceição de Souza Silva, titular da turma que acompanhei como coordenadora no L+N, 
também ingressou no projeto com boas expectativas e acreditando no potencial da experiência para sua 
prática como alfabetizadora no município de Assu. Nas palavras dela sobre as primeiras motivações para 
inserção neste trabalho, ela conta que:

“A secretaria de educação de Assu convidou-me para fazer a inscrição. O nome do curso logo 
me interessou: alfabetização e neurociências. Pesquisei um pouco sobre o tema e decidi 
participar. Mesmo sendo especialista em Psicopedagogia e tendo 19 anos de experiência 
como pedagoga, sinto a necessidade de repensar meus conceitos e práticas como docente. 
O objetivo é superar os desafios que enfrento diariamente em sala de aula. Quando me 
atualizo fico ‘ligada’ nas transformações que acontecem em torno deste grande desafio: 
ensinar nossas crianças a ler e escrever”.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS 
DAS CRIANÇAS COM OS MATERIAIS DOS KITS L+N
Os testes do Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização (IDEIA) foram iniciados em maio 
de 2016 na Escola Municipal da Baviera, em uma turma multisseriada (2º e 3º ano), com 16 alunos, na qual 
trabalhamos como coordenadora e professora, respectivamente. 

A aplicação dos testes do IDEIA fez com que tivéssemos um diagnóstico de como estava o nível de 
aprendizagem dos alunos, o que nos deixou muito felizes, pois a maioria da turma já lia fluentemente 
e os que não liam ainda já conheciam todo o alfabeto e sílabas simples. Com isso, nosso trabalho não 
foi tão difícil de ser aplicado. De acordo com as respostas dos alunos, percebíamos seu potencial e suas 
dificuldades, e a partir daí estimulávamos para que eles superassem isso com o uso dos kits.

O primeiro passo foi fazer uma roda de conversa com a turma, apresentando o projeto e explicando como 
ele seria aplicado. Nesse momento, todos demonstraram um grande interesse em participar. A partir daí, 
planejamos e convidamos os alunos a conhecerem novas possibilidades de desenvolver suas competências 
de leitura, escrita e interpretação.

A EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS DO L+N
Quando vimos os kits, ficamos encantadas com a riqueza do material. Apaixonamo-nos pelo projeto, e 
isso contribuiu positivamente para que os alunos e suas famílias buscassem o êxito desse trabalho junto 
conosco. A proposta era as crianças aperfeiçoarem seus saberes e adquirirem novos com metodologia 
inovadora para desenvolver a leitura e a escrita estimulando as bases neurais.

Iniciamos o trabalho com os kits L + N, partindo do convite a uma viagem com L.I.NEU. Montamos o convite 
e o boneco, depois proporcionamos o contato com outros tipos de convite, como aniversário, formatura, 
missa, festa do padroeiro, entre outros, abordando a forma de texto de cada um. Na oportunidade, as 
crianças criaram seu próprio convite.  
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Como alguns alunos estavam nas etapas iniciais da alfabetização e outros já se encontravam mais adiantados,o 
trabalho foi adequado ao nível deles, respeitando cada estágio em particular. Assim, planejamos e fomos 
utilizando os kits, enfatizando o aluno como sujeito protagonista desse projeto. Diariamente, realizávamos 
uma roda de conversa, dando voz às crianças e recebendo em troca a cooperação para o trabalho. Também 
diariamente utilizávamos com as crianças o quadro de metarreflexão e os crachás com o nome delas, 
momento em que procuraram saber por que haviam recebido o seu nome. Na oportunidade, vivenciamos a 
riqueza dos fatos de cada realidade e a expressão linguística com o uso da oralidade.

Na dimensão didática da alfabetização, o conhecimento que as crianças trazem da cultura 
onde estão imersas quando chegam à escola, que se refere ao fato das letras possuírem um 
nome, se configura como elemento integrante importante do processo de alfabetização. 
(NASCHOLD, 2015a, p. 35).

As famílias preencheram a ficha dos alunos e estiveram sempre presentes indo à escola e motivando seus 
filhos a participarem das atividades.

O uso dos objetos metafóricos deixou as crianças impressionadas e estimuladas com a contação das histórias 
de L.I.NEU, da Amarelinha e da Menina bonita do laço de fita. Nessas atividades, a imaginação e a interpretação 
foram estimuladas, momento em que todos foram ouvintes, observadores e protagonistas, narrando e 
dramatizando para as outras turmas da escola, levando para casa outras histórias que havia na sala para 
lerem com seus familiares, o que oportunizou ampliar sua evolução na leitura e nas suas competências.

Figura 1 – Demonstração  
de modelos de convites.

Figura 2 – Brincadeira do Convite.

Figura 3 – Contação da história 
do L.I.NEU com o o livro.

Figura 4 – Utilizando as Formas das Letras.

Figura 5 – Atividade com o Portfólio do L.I.NEU.
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Verificou-se a contribuição para o alcance da compreensão do sentido de dois tipos de abordagens para 
a contação de histórias: com figuras correspondentes à imagem real e com objetos de correspondência 
metafórica com a imagem real (NASCHOLD et al, 2015e, p. 269).

A evolução na leitura com a utilização dos livros foi acontecendo naturalmente. Com a utilização dos 
portfólios, os avanços foram mais evidentes.

No portfólio do L.I.NEU, os alunos apresentaram algumas limitações; no uso dos recortes, por algumas 
vezes, perderam-se, mas fizemos algumas cópias com reserva, pois eles não queriam deixá-las incompletas. 
Já no da Amarelinha, construíram com mais habilidade e autonomia no desenvolvimento. Eles nunca 
tinham realizado atividades num portfólio, e essa experiência deixava-os felizes. Trabalhávamos juntas 
auxiliando os alunos que apresentavam dificuldades na leitura e na escrita, estimulando-os a superar e 
fazendo análise para eles descobrirem a estratégia adequada para conseguir a resposta correta.

O nosso cérebro junta tudo e, em milésimos de segundos, leva essa informação para as 
regiões que processam o som da fala, aí forma e som se associam (NASCHOLD, 2015a, p. 52).

Mesmo conhecendo as letras do alfabeto, eles se mostravam emocionados ao participarem dos jogos. No 
jogo da quadra espelhada, cada aluno escreveu a palavra encontrada no painel, depois fizemos a leitura 
coletiva. No bingo das letras, eles eram atenciosos para encontrar a parte apresentada no dado. Depois, 
cada criança escrevia no quadro uma palavra que iniciava com uma consoante escolhida.

Os jogos de linguagem acontecem desde o princípio da vida infantil, já nos primeiros 
sons e palavras emitidos pela criança, constituindo a base promissora da compreensão do 
sentido para a alfabetização inicial e para a futura compreensão leitora avançado-plena 
que é alcançada caso o processo escolar seja bem-sucedido ao longo dos anos escolares. 
A compreensão do sentido é o alicerce da construção da linguagem e do pensamento. 
(NASCHOLD et al, 2015e, p. 270).

Quando utilizávamos os materiais do kit de alfabetização, o processo de ensino entusiasmava as crianças, 
e havia de fato a aquisição de novos conhecimentos. Elas gostaram bastante do uso do quadro magnético, 
do alfabeto móvel, da capa de contação de histórias e das palavras geradoras, as quais utilizamos em 
muitos momentos para formação de palavras, separação de sílabas e formação de frases. Sempre que 
aparecia oportunidade, eles queriam usar eles mesmos os materiais com os colegas e com liberdade 
criavam novas regras de utilização. Assim, nós também criamos e demos continuidade ao projeto com 
atividades desafiadoras para superação de dificuldades que surgiam no desenvolvimento do trabalho. 
Nesse contexto, observamos ser importante explorar ao máximo cada material, procurando desenvolver 
aspectos da linguagem oral e escrita e do raciocínio lógico, além de habilidades que desenvolvam os 
aspectos psicomotores e o interesse das crianças.

AJUSTES
Durante a realização do projeto, precisamos mudar de turma, o que nos deixou bem aflitas, pensando 
como daríamos continuidade às atividades, para não mudar os alunos que já estavam envolvidos no 
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projeto. Então, tivemos a ideia de vir no contraturno para trabalhar com os alunos, possibilitando que a 
experiência no L+N acontecesse.

Em relação à confecção dos portfólios, a parte mais complicada era a atividade com recorte de palavras, porque 
os alunos se distraíam e acabavam perdendo os recortes. Isso foi ajustado quando passamos a colocar os 
recortes dentro de um copinho para facilitar o manuseio do material.

INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
A ideia era produzir uma linguagem que despertasse a curiosidade dos alunos 
diante do que iríamos vivenciar quando utilizássemos os kits. Na confecção 
dos convites, eles ficaram inquietos para saber o que viria em seguida. A 
ficha do estudante foi explorada diante das diferenças de cada aluno, como 
características físicas, nomes e outros. O uso dos objetos metafóricos para a 
contação da história de L.I.NEU, Chapeuzinho Amarelo, A fada que tinha ideias, 
Lendas brasileiras e os contos de fada, entre outros, foi fantástico, pois levava as 
crianças ao mundo imaginário, cheio de aventura e fantasia. Elas construíram 
os portfólios das formas das letras com familiaridade, uma vez que quase todas 
já conheciam o alfabeto e também liam.

Com os portfólios de L.I.NEU e da Amarelinha, eles se mostraram mais envolvidos, porque foram 
relacionados com os conteúdos que eles estavam estudando e com os jogos dos kits.

Com relação à prática da professora Maria da Conceição na aplicação dos kits, destaca-se a sua forma 
de conduzir os alunos na realização das atividades. Ela se comunica com a turma de maneira carinhosa 
e bem expressiva, principalmente quando se trata da contação de história, demonstrando clareza nas 
emoções dos personagens e dramatizando bem suas falas e o jeito de cada um. Isso com certeza encanta 
a criança e a envolve mais ainda no que está sendo trabalhado. Além disso, pude observar o cuidado que 
a professora tinha diante das dificuldades dos alunos ao responderem as questões dos portfólios, sempre 
chegando junto ao aluno, estimulando na construção de suas respostas, mostrando diversas maneiras, 
sem minimizar a aprendizagem prévia de cada um. 

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Seguem abaixo os depoimentos de algumas pessoas envolvidas no projeto L + N:

“Sou colega de trabalho da professora que está aplicando o projeto e vejo a dedicação dela, vindo no contraturno, 
e o interesse dos alunos em participar, sem contar que eles só falam em L.I.NEU.” 

Edilma, professora do 1º, 2º e 3º ano

“O projeto me ajudou a conhecer melhor as letras do alfabeto e a ler”.
Pedro Lucas, aluno 2º ano

“Gosto demais de fazer esses portfólios; com eles, desenvolvo os desenhos, pintura, ler e escrever.”  
Ana Luíza, aluno do 3º ano

Figura 6 – Objetos metafóricos 
utilizados para contar  
a história do L.I.NEU.
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“O que mais gostei foi da história de L.I.NEU e dos objetos que contam a história. Fiquei imaginando como  
se fosse verdade.” 

Emilly, aluno do 3º ano

“Às vezes, tenho medo de não responder certo, mas minha tia ajuda e eu consigo. Gosto de desenhar e pintar.”
Elaine, aluna do 2ºano

“Às vezes, fico observando, quando venho deixar meu filho, como ele gosta das atividades e das brincadeiras que 
são feitas no projeto. Ele vem com prazer, nem parece que vem aprender.” 

Waleska, mãe de Adson, aluno do 2º ano

“Trabalho na Escola Municipal da Baviera, e minha filha participa do projeto aplicado pela professora Maria da 
Conceição. Ela não quer perder nenhum dia e diz que gosta de tudo, de cortar, de pintar e fazer as palavras no 
quadro que monta.”

Lidiane, mãe e ASG da escola

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
No processo de aplicação dos kits, percebemos que as crianças responderam o primeiro portfólio com um 
pouco de ajuda; já o segundo portfólio, fizeram com mais autonomia. Com isso, constatamos que o nosso 
objetivo foi alcançado, pois observamos que os alunos já trabalham de forma independente.

Isso me leva a refletir sobre meu crescimento como profissional e como esse projeto me ajudou como 
base para o meu futuro. Costumo dizer que ninguém sabe de tudo, e somos sujeitos capazes de aprender 
a cada instante. Essa experiência foi mais uma prova disso. Um projeto totalmente voltado para ajudar na 
alfabetização dos alunos, que é o grande desafio dos professores, mas que requer uma prática lúdica e 
encantadora para lidar com as crianças. 

A Profa. Maria da Conceição de Souza Silva comenta sobre sua experiência no L+N, como aluna e professora, 
destacando pontos positivos do trabalho. Com seu depoimento, encerramos este relato conjunto: 

“Por ter consciência das mudanças que ocorrem na educação, com o passar do tempo, procuro sempre 
novas teorias e práticas que possam ampliar meus conhecimentos pedagógicos. Participar deste 
curso de pós-graduação em Alfabetização e Neurociências me proporcionou situações maravilhosas 
de aprendizagem. Um ponto favorável foi a troca de experiências com minhas colegas de profissão, 
professoras alfabetizadoras. Ao compartilhamos atividades, metodologias e novas técnicas de ensino a 
partir do uso dos materiais alfabetizadores do L+N aprimorávamos nossa atuação em sala de aula. Foram 
grandes contribuições as que nós, professoras, conseguimos apreender. Na condição de professora 
alfabetizadora, pude experienciar durante todo o projeto a complexidade que envolve as tarefas de ensinar 
uma criança a ler, a escrever. Mais que isso: formá-la leitora e produtora de textos. Tenho certeza que vou 
usar os conhecimentos adquiridos no L+N para sempre, de modo que as minhas aulas sejam lúdicas e 
interessantes para as crianças”.
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NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO:  
UMA VIAGEM AO CÉREBRO A FAVOR  
DA APRENDIZAGEM HUMANA 
ELENILDA MEDEIROS DE GOIS
PROFESSORA DO 1º ANO

No decorrer dos tempos, a tarefa de ensinar tem sofrido transformações de grande relevância para 
desenvolver e /ou ressignificar os processos de ensino - aprendizagem. As compreensões, relações 
e aquisições feitas entre metodologias e didáticas construídas e experienciadas no ontem e nos dias 
contemporâneos parecem nos apresentar um novo sujeito. Diante desse cenário não tão novo, persiste 
em mim a necessidade de ampliar meus conhecimentos e de seguir no processo de formação em uma 
pós-graduação, desejo esse que se intensifica à medida que sou apresentada às nuances percebidas 
no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que compete aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, dentro da aquisição da leitura e da escrita. 

Tenho vivenciado algumas das dificuldades na aquisição do conhecimento dos símbolos gráficos e da 
relação que algumas crianças fazem entre as letras e seus respectivos sons. De maneira mais clara, elas 
conseguem “reconhecer” e realizar a leitura das letras quando estas estão ordenadas em seu conjunto. 
Fora isso, em outro contexto, como, por exemplo, na escrita do próprio nome, essa identificação tornava-se 
difícil a elas.  O fato me fez perceber que a leitura realizada por elas se tornava mecânica e sem reflexão. 
Outro aspecto percebido veio a ser a transferência do falado para o escrito; parece-nos que falamos 
um idioma e, quando escrevemos, o modificamos. A transposição entre a oralidade e a escrita, nesse 
caso, configura-se no universo infantil em um dos elementos que dificultam o desenvolvimento de 
aquisição da leitura e escrita na fase de alfabetização. 

Quando fui informada da oportunidade de participação em um curso de especialização, inicialmente, 
as informações se apresentaram um pouco vagas sobre a área, local e instituição. Alguns dias depois, 
recebi um telefonema da coordenadora geral do pedagógico me informando de um sorteio no qual 
eu fora contemplada para participar da especialização e que maiores informações seriam enviadas 

a necessidade e interesse de conhecer mais e mais foram surgindo 
no dia a dia, principalmente durante o percurso de todo o curso 
de especialização, que nos possibilitou ampliar e entender a 
aprendizagem à luz da Neurociência. Quantos termos novos e 
até mesmo já conhecidos e estudados por teóricos como Wallon, 
Vygotsky, Ausubel e Piaget, a maioria da área da Psicologia 
Cognitiva. Foi possível revisar/ampliar estudos e até mesmo 
ressignificá-los, ou melhor, percebê-los de uma nova maneira 
(Conhecimento, Memória, Atenção, Emoção, Motivação, Sinapse, 
Neuroplasticidade, Occipital, Lobos parietais...)
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via e-mail. Lendo o e-mail, percebo que muitos dos meus questionamentos estavam sendo respondidos, 
e a temática, então, me motivou para que eu agarrasse essa oportunidade única, e o Projeto Leitura + 
Neurociências já se tratava de um tema irrecusável para mim naquele momento. Busquei saber um pouco 
sobre a Neurociência e me encantei – esse é o termo, “encanto”.  O termo “Neurociências” ressoa atraente e 
inusitado ao mesmo tempo. Inusitado por ser algo novo, atraente porque, num primeiro olhar e leitura (o 
termo “neuro”: mente, cérebro), já nos remete a pensar em algo que parece inatingível e, de certa forma, 
de difícil acesso por ser algo tão (pode-se dizer) protegido. Busquei informações e li um pouco sobre a 
Neurociência, e nas primeiras buscas realizadas foi possível saber que se trata de uma área que estuda 
o sistema nervoso. Porém, devido à complexidade do sistema nervoso, se faz necessário dividi-la em 
campos: Neuropsicologia, Neurociência Cognitiva (conhecimento), Comportamental, Neuroanatomia e 
Neurofisiologia. Então, dentre os campos apresentados, a Neurociência Cognitiva seria aquela sobre a qual 
iríamos nos debruçar e estudar no curso que ora se iniciava. 

A necessidade e interesse de conhecer mais e mais foram surgindo no dia a dia, principalmente durante o 
percurso de todo o curso de especialização, que nos possibilitou ampliar e entender a aprendizagem à luz 
da Neurociência. Quantos termos novos e até mesmo já conhecidos e estudados por teóricos como Wallon, 
Vygotsky, Ausubel e Piaget, a maioria da área da Psicologia Cognitiva. Foi possível revisar/ampliar estudos 
e até mesmo ressignificá-los, ou melhor, percebê-los de uma nova maneira (Conhecimento, Memória, 
Atenção, Emoção, Motivação, Sinapse, Neuroplasticidade, Occipital, Lobos parietais...) nos é permitido. 

Sabemos que um dos grandes desafios para a educação brasileira é o de garantir a plena alfabetização 
de nossas crianças. Nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), estabelecido pelo 
Decreto n. 6094 de 2007, já prometia alfabetizar todas as crianças, sem exceção e no “momento certo” 
(compreendido como sendo até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, quando elas completam oito 
anos de idade) (Brasil, 2007).  Reforçando o já sinalizado pelo PDE, a portaria n 867 de 4 de julho de 2012, 
institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que se configura nessa proposta tendo 
como eixo principal a formação continuada dos professores alfabetizadores (BRASIL, 2012). 

Sou professora, participo do programa de alfabetização (PNAIC) e considero-o relevante para minha 
formação. Algumas reflexões tenho feito durante todo o caminhar pela alfabetização, tipo: qual concepção 
seguir? Existe uma relação estreita entre as concepções e o vivido no dia a dia, a ponto de nos viabilizar 
respostas às adversidades encontradas no contexto de sala de aula? Existe o momento certo e/ou idade 
certa para alfabetizar? A prática do dia a dia parece não dar conta desse tempo e da idade estabelecida. 

Meu desejo e luta são constantes e ao mesmo tempo incansáveis em contribuir de forma significativa no 
processo de ensino e aprendizagem das crianças. Sei da complexidade do que seja alfabetizar, como também 
da necessidade de recorrermos sempre às teorias para um repensar de nossa prática. Então, participar do 
projeto L+N é mais uma oportunidade de construir e ampliar meus conhecimentos e, consequentemente, 
melhorar ainda mais o meu fazer pedagógico. Tentarei aqui dar visibilidade às experiências desenvolvidas 
em sala de aula a partir da aplicação da metodologia e atividades do projeto L+N e explicitar o possível 
diálogo existente entre teoria e prática nesse processo. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS 
DAS CRIANÇAS COM MATERIAIS DOS KITS L+N
Inicialmente, as crianças foram informadas que iríamos desenvolver um trabalho muito interessante 
com atividades diversas e, por sinal, muito divertidas para trabalharmos as dificuldades encontradas e 
apresentadas num posterior momento e que elas tinham sido pessoas agraciadas por estarem fazendo 
parte do projeto que iniciava. Durante a aplicação dos testes, as crianças mostraram-se empolgadas e 
curiosas para realizar as atividades propostas. A cada teste apresentado, respostas interessantes e 
surpreendentes surgiram, como também dificuldades, sendo perceptível um interesse maior pelas 
atividades que envolvessem imagens e histórias, lidas ou contadas. 

A turma, com relação ao desenvolvimento da leitura e escrita, encontrava-se em níveis conceituais 
distintos: Algumas crianças “liam”somente figuras, outras, em número maior, sequer entendiam que a 
escrita representava a fala. Outras escreviam uma letra para cada palavra. No universo de 16 alunos, só três 
crianças realmente conseguiam ler palavras e um pequeno texto silabando. 

As crianças eram todas oriundas de comunidades carentes, mas, mesmo dentro dessa realidade, mostraram-
se sempre motivadas a fazer parte do processo de atividades, evidenciando de forma natural seus 
conhecimentos prévios e sistematizados, uma vez que já vivenciavam experiências no espaço escolar. Pude 
observar, ao longo da aplicação dos testes, duas realidades que me chamaram atenção e que são importantes 
para apresentar neste espaço. A primeira diz respeito a alguns alunos que já liam (um número bem pequeno). 
Quando apresentado o teste das letras, palavras e frases, obtiveram escores positivos; já nos testes que 
envolviam a percepção visual, motora e verbal, não se saíam muito bem. A segunda realidade refere-se às 
crianças que, no dia a dia na sala de aula, não conseguiam escrever ou transcrever da lousa para o caderno, 
mas apresentaram um ótimo desempenho nas atividades que envolviam imagens e oralidade. 

APLICAÇÃO DOS KITS L+N NO COTIDIANO ESCOLAR
É preciso deixar claro que as atividades do projeto estão 
centradas no conceito de que alfabetização tem suas bases 
no desenvolvimento pleno da linguagem oral, que ao ser lida 
guarda formalidade estabelecida, a qual “precisa ser intencional 
e explicitamente ensinada para ser aprendida mais rapidamente, 
de forma suave e com sucesso pleno do alfabetizando” 
(NASCHOLD, 2015a, p. 270). Inicialmente, busquei estabelecer 
com as crianças um contato concreto com os materiais do 
projeto, com o intuito de promover a familiaridade entre alunos 

e recursos utilizados e de averiguar seus conhecimentos prévios. Trabalhei e concluí dois portfólios; são 
eles: as histórias do L.I.NEU e da Chapeuzinho Amarelo. As estratégias usadas para o desenvolvimento dos 
trabalhos passaram por roda de conversa e narrativa das histórias fazendo uso dos objetos metafóricos. Estes 
momentos favorecem umfeedback entre narrador e plateia. Por meio do uso desses objetos, percebe-se o 
fictício ganhar vida, na transposição do imaginário para o concreto na ótica da criança, que, ao interagir 
diretamente com a estrutura apresentada, demonstra maior interesse e intimidade com os personagens. 
Lançar mão de objetos metafóricos na contação de histórias “contribui de forma superior para a compreensão 
das histórias” (NASCHOLD et al, 2015e, p. 270).

Figura 1 - Trabalhando com o Portfólio.
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Após os trabalhos de contação de histórias e interpretação de textos, dedicamos atenção às atividades 
grafofonológicas, quando exploramos o reconhecimento dos símbolos gráficos ao utilizar o alfabeto móvel 
imantado. De posse dele, a criança construiu e constrói a letra por meio da união de linhas retas e curvas, 
identificando a unidade letra, para depois inseri-la num todo que vem a  ser uma palavra, frase e/ou texto, 
considerando assim o contexto escrito. 

Assim se deu a construção dos portfólios pelas crianças. Os recursos e estratégias aqui usados no que 
diz respeito ao reconhecimento da letra em sua unidade não se apresentam como um retrocesso, uma 
volta à pedagogia tradicional, mas como contribuições que o campo da ciência, mais especificamente da 
Neurociência, nos traz quando esta diz que:

embora a leitura seja um processo global que depende da atividade conjunta e sincronizada 
de várias áreas do cérebro, ela começa com a análise individual dos traços componentes 
das letras ou sinais gráficos ortográficos em áreas visuais primárias e prossegue em áreas 
visuais mais especializadas como a WFVA, e em regiões associadas como processamento da 
linguagem. (DEHAENE, 2012, p. 314). 

Figura 4 - Jogando o Bingo das Formas das letras.

Figura 2 - Contando história com objetos metafóricos.

Figura 3 - Trabalhando com as Partes das Letras Imantadas.

Quanto à continuidade das atividades com os kits L+N no cotidiano da sala de aula, iniciei apresentando aos 
alunos os materiais dos kits que iríamos utilizar durante todo o projeto. Relembrei a eles que as atividades 
que iríamos desenvolver ampliariam e/ou trabalhariam as potencialidades e dificuldades diagnosticadas nos 
primeiros testes do IDEIA. Eles se comprometeram com as etapas e metas do trabalho, e firmamos alguns 
acordos necessários, do tipo: realizar todas as tarefas com zelo e atenção, não faltar às aulas, participar das 
aulas, cuidar bem de todos os materiais, obedecer às orientações propostas nas atividades do projeto e na 
sala de aula como um todo, colaborar com os colegas... Reafirmei mais uma vez que o projeto se constituía 
em uma oportunidade única e que seria de suma importância o empenho e compromisso de todos. 



267

Iniciei com o Kit A: Eu e a escola, composto por quatro materiais básicos: convite, ficha do estudante, 
quadro de roda de conversas e crachás, materiais que enfatizam a identidade (aspecto relevante nessa 
faixa etária), como deixam claro os textos. Agora, alguns elementos novos farão parte de nossa rotina, 
como, por exemplo: o quadro de roda de conversa, materiais metafóricos, etc. 

No que se refere ao desenvolvimento das atividades no cotidiano da sala de aula, foi possível o diálogo, 
uma vez que muitas das atividades estavam em harmonia com o que já estávamos trabalhando no dia a 
dia, por exemplo: o convite do L.I.NEU, que rendeu uma aula proveitosa, interessante e inusitada.

AJUSTES AO TRABALHO
Percebo entraves e dificuldades, mesmo nos adultos. Trabalho em uma escola pequena na zona urbana, mas 
ainda muito próxima a comunidades rurais. A sala de aula comporta uma turma de 1º e 2º anos juntas por 
não existir outra sala (questão de espaço); enfim, configura-se em uma sala multisseriada. Quando informei 
que iniciaria a aplicação das atividades práticas do projeto, sem rodeios já fui questionada pela professora 
que divide a sala comigo sobre como faria essa aplicação. Ela lembrou que a única sala disponível seria a 
sala da pequena “biblioteca”, que se desconfigura totalmente de biblioteca em razão de não ser uma sala 
ampla para que os alunos possam de fato fazer uso dela, como sabemos ser a finalidade de uma biblioteca. 
Então, acordamos dividir a turma: ela passaria um tempo por lá, e eu com minhas crianças ficaríamos na 
sala de aula para dar início à aplicação das atividades do projeto, isso em um tempo bem corrido, quase 
sempre no primeiro horário  (segundas e quintas), pois esse teria sido o tempo determinado pela direção em 
conversa comigo... Hesitei, pois era um tempo muito curto para o que propunham as atividades do projeto. 
Argumentou-se que “a professora precisaria também da sala para dar continuidade ao trabalho do 2º ano”. 
Sugeri como segunda proposta o seguinte: eu abriria mão da hora atividade na sexta-feira e trabalharia com 
o projeto (segundas, quintas e sextas). Como se pode perceber, com as crianças, é tudo mais flexível, como 
apresentar coisas novas, mas com relação aos adultos, claro, com algumas exceções, é preciso muitas vezes 
travar uma luta até chegarmos a um consenso. 

Com relação à contribuição de ajudante para aplicação das atividadeVs, não foi possível, e tive que aplicar 
sozinha, tendo que administrar, coordenar e orientar as crianças nas tarefas, o que não é muito fácil. Mais 
uma vez, reporto-me aos alunos, pois foram eles que contribuíram significativamente uns com os outros. 
Organizávamos sempre a sala em grupos e/ou círculos, para que cada dia a  criança que conseguisse concluir 
suas atividades primeiro (dentro dos critérios outrora estabelecidos) monitoraria as outras que estavam com 
mais dificuldades. 

No que se refere aos ajustes, na turma, tive/tenho muita dificuldade para trabalhar com uma aluna que é 
especial (surdez), e com ela é necessário ter um pouco mais de atenção. Outro ponto é que as crianças, nas 
atividades de recorte e colagem, perdiam/perdem muito as partes recortadas, então, foram improvisados 
envelopes de papel para guardar os recortes. As crianças referiram que no portfólio havia muita coisa para 
escrever: “eu já estou cansado” (fala de alguns alunos).
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CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE AS 
CONTRIBUIÇÕES E OS ALCANCES DO 
TRABALHO COM OS KITS L+N
Neste momento, chego às considerações 
finais, mas “finais” soa um tanto 
inadequado quando me sinto apenas no 
início de uma longa jornada. Durante esse 
ano de estudos, por meio do curso de 
especialização, fui levada a compreender 
novas estratégias e aplicar aquelas já 
conhecidas, apenas redimensionando 
o olhar sobre elas. As atividades do 
projeto L+N foram desenvolvidas, e nesse 

ínterim vi surgirem dois quadros de formas distintas. O primeiro, de uma realidade antes do projeto, não 
desconsiderando os conhecimentos e a prática desenvolvida no dia a dia, que vai continuar me embasando, 
porém, com outros pontos de vista a serem analisados e perspectivados em seus prós e contras, conforme 
a realidade dos sujeitos envolvidos na ação formativa, realimentando a consciência de que não posso 
estagnar diante dos desafios. Por outro lado, uma vez iniciado o trabalho projeto percebi mudanças de 
comportamento no envolvimento com as atividades propostas, na interação de grupos, na capacidade 
de se expressar por meio da contação de histórias com o uso dos objetos metafóricos. Observei crianças 
mais motivadas e, por isso, mais participativas. Os aspectos mencionados refletem-se diretamente na 
construção da aprendizagem, em busca da conquista do mundo letrado.

Vale salientar que esses conhecimentos já vinham sendo construídos, mas confesso que a ausência de estudo 
e de orientações acerca das dificuldades encontradas no processo de alfabetização e de como superá-las, 
a fragilidade da infraestrutura quanto ao recurso humano e a falta de subsídios materiais dificultam em 
muito a ação de alfabetizar. Não estou com isso naturalizando o efeito Mateus, que justifica as falhas e o 
fracasso da educação escolar com base nos aspectos social, econômico e cultural, na desvalorização dos 
profissionais da educação e na decadência da infraestrutura e falta de recursos didáticos pedagógicos. 
Bem, não podemos desconsiderar tais fatores como negativos ao processo de aquisição do saber. Por 
outro lado, cruzar os braços e reproduzir discursos improdutivos porque falta a ação para a transformação 
da realidade tem nos mostrado que não é bem a saída. Sendo assim, compreendo que a complexidade da 
ação de formar leitores que vão além da decodificação do símbolo escrito requer de mim, como professora, 
a constante busca pelo saber, num movimento de construir e reconstruir o conhecimento. 

Figura 5 - Crianças em atividade de contação de história com objetos metafóricos.
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TRANSFORMAÇÕES PROFISSIONAIS  
NO ÂMBITO DO L+N: RELATO DE UMA  
PROFESSORA ALFABETIZADORA
TYSSA LUZIA MARIA SIQUEIRA
PROFESSORA DO 1º ANO

Quando criança, sonhava em ser psicóloga, queria ajudar as pessoas, entender a mente humana, mas 
infelizmente isso não foi possível. Ingressando no magistério e posteriormente fazendo pedagogia, 
nunca me senti frustrada por não ter cursado psicologia, pois, como professora, de certa forma, 
estou exercendo meu sonho. Ao compreender e ajudar meus alunos diante de suas necessidades de 
aprendizagem de leitura e escrita, contribuo para que avancem e desenvolvam sua autoestima. Foi 
com esse pensamento que ingressei no curso de especialização, cujos desdobramentos relato a seguir.

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA E VIVÊNCIAS INICIAIS DAS CRIANÇAS 
COM OS MATERIAIS DOS KITS L + N
No início do ano letivo de 2016 e ao final, foi aplicada em minha turma a bateria de testes do IDEIA, que 
tem como objetivo diagnosticar as necessidades e potencialidades apresentadas pelas crianças em fase 
de alfabetização. Para os meus alunos, essa experiência foi muito satisfatória e de suma importância 
e para mim possibilitou conferir a aquisição do seu conhecimento e as habilidades necessárias para 
melhorar seu aprendizado. No momento da aplicação dos 12 testes, contei com o auxílio do corpo 
docente da escola: direção, coordenação e professores. Era sob os olhares curiosos dos demais colegas 
que cada criança se dirigia à sala para a realização do teste. Percebi também que as demais docentes 
da escola se mostravam curiosas para saber qual seria o resultado de tudo aquilo. 

sabendo que todo o processo de aprendizagem está nas 
experiências das crianças com os jogos, o jogo com o dado das 
formas das letras em círculo foi trabalhado junto ao bingo das 
vogais com as formas curvas e retas. Cada um tinha seu momento 
de jogar o dado até que toda a cartela fosse preenchida. Nesse 
momento, houve gritos de: “bati, bati”, com muita euforia. Logo 
após, continuei a inserir os demais bingos, o das consoantes, a 
quadra espelhada. Nas atividades de casa, busquei interagir com 
as atividades aplicadas na sala, como pesquisas de palavras; com 
as palavras geradoras, criei ditados; atividades de ordem alfabética 
foram realizadas com as palavras geradoras, sempre tornando o 
momento de jogo um motivo de diversão e de aprendizado da 
interação entre as habilidades oral, escrita e de decodificação, 
estimulando a participação, a interação e a socialização.
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Durante a aplicação de cada teste com cada criança, pude observar os diferentes níveis de aprendizagem, 
desde a pré-alfabética até a alfabética consolidada; as dificuldades de identificar os sons das letras do 
alfabeto e a sua escrita; e a forma como faziam a leitura de letras e palavras simples. A partir desse momento, 
planejei várias atividades com os kits do L + N, buscando desenvolver a leitura e a escrita. 

A primeira atividade incluída foi a identificação das vogais e consoantes no próprio nome, bem como no 
nome dos colegas, ocasião em que a identidade e a história da criança foram trabalhadas, constituindo-se 
esse como um passo importante para a entrada no mundo da escrita. Foi realizada uma roda de conversa 
para saber quem sabia a origem do seu nome, quem o havia escolhido, as razões da escolha, o que as 
crianças achavam de seu nome. Nesse momento, todos queriam falar primeiro, mas esclareci que esperar a 
sua vez e respeitar o momento do outro significavam respeito e abertura para ser tratado da mesma forma. 
Nessa atividade, utilizei os crachás, e vimos neles a letra inicial, a letra final, a quantidade de letras e sílabas 
e as semelhanças entre os nomes das crianças da turma.

No transcorrer das aulas, busquei manter a empolgação, explorando o imaginário por meio do livro L.I.NEU 
e o enigma das letras, ocasião em que os objetos metafóricos trouxeram para a realidade das crianças 
a história de um robô que vivia numa caverna escura, mas que num belo dia, através de uma fresta de 
luz, pude enxergar o mundo e sair à procura do conhecimento, e foi na escola, local onde as crianças se 
encontram, que o robô conseguiu suas respostas. 

Como estratégia de trabalho, as crianças receberam um convite 
de L.I.NEU para participarem dessa aventura e viagem ao 
imaginário, colorindo do seu jeito; foi preparado um cantinho da 
sala com todos os objetos metafóricos para que elas se sentissem 
parte daquela viagem. Ao final da contação, com todos os 
olhinhos atentos e ouvidos aguçados, os alunos perguntaram: 
“tia, se L.I.NEU aprendeu, a gente também pode, não é”?  
E eu não poderia responder diferente: “mas é claro, todos 
podemos aprender, é só querer”. E foi com momentos 

prazerosos como esse que a alfabetização da turma acabou se tornando um trabalho reconhecido pelos 
demais colegas e alunos.

Nesta etapa de aplicação dos testes do IDEIA, consegui diagnosticar algumas necessidades de minha 
turma na aprendizagem da língua falada, escrita e lida e comecei a criar estratégias para ajudar os meus 
alunos. O primeiro trabalho que realizei com eles logo após os testes foi o uso dos crachás, trabalhando 
sua própria identidade, com o objetivo de que fizessem o reconhecimento das letras do alfabeto a partir 
do seu próprio nome, assim como com os dos seus colegas; como atividade, espalhei todos os crachás 
no chão para que eles encontrassem o seu nome. Já o quadro roda de conversa tornou-se uma estratégia 
muito importante para melhora significativa dos meus alunos diante das suas atividades didáticas, tendo 
em vista a dificuldade de se expressar de alguns alunos, pois não se pode esquecer que a linguagem se 
encontra expressamente ligada ao pensamento, uma vez que a

Figura 1 – Brincadeira do Convite.
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base de todo processo de aprendizagem está nas experiências das crianças com jogos de 
linguagem. A integração entre as habilidades orais e a decodificação é de suma importância, 
pois há evidências seguras de que boas habilidades de compreensão oral e de decodificação 
são fundamentais para aprender a ler, respondendo por todas as variâncias nos testes de 
compreensão leitora. (MCGUINNESS, 2014, p. 161).

Ao contar para eles a história de L.I.NEU e o enigma das letras em uma roda de conversa, eles conheceram um 
robozinho incrível que mostra em uma linguagem clara como acontece o processo de leitura e escrita no 
cérebro. Foi uma aula bem participativa, e todos queriam saber de onde vinha L.I.NEU, se ele existia... Sabendo 
que ele era um robô, faziam perguntas do tipo: “tia, quem fez o L.I.NEU?”, “como ele chegou à caverna?”.

Sabendo que todo o processo de aprendizagem está nas experiências das crianças com os jogos, o jogo 
com o dado das formas das letras em círculo foi trabalhado junto ao bingo das vogais com as formas 
curvas e retas. Cada um tinha seu momento de jogar o dado até que toda a cartela fosse preenchida. 
Nesse momento, houve gritos de: “bati, bati”, com muita euforia. Logo após, continuei a inserir os demais 
bingos, o das consoantes, a quadra espelhada. Nas atividades de casa, busquei interagir com as atividades 
aplicadas na sala, como pesquisas de palavras; com as palavras geradoras, criei ditados; atividades de 
ordem alfabética foram realizadas com as palavras geradoras, sempre tornando o momento de jogo um 
motivo de diversão e de aprendizado da interação entre as habilidades oral, escrita e de decodificação, 
estimulando a participação, a interação e a socialização.

Cada aluno possui uma história de vida, e cabe ao professor deixar que seus conhecimentos prévios apareçam 
através do seu imaginário, e as contações das histórias com uso de objetos metafóricos abrem as portas 
para que os pensamentos apareçam e os alunos se sintam como se estivessem dentro da história, vivendo 
aventuras, vencendo seus medos, divertindo-se. Em um dos meus momentos de contação, escolhi a história 
de Pinote o fracote e Janjão o fortão fora da minha sala de aula, mais precisamente na sala de psicomotricidade. 

Dei início à minha contação com uso dos objetos metafóricos. Sempre atentos a tudo que ouviam, com 
olhos arregalados, os alunos não perdiam nada. Quando terminei a contação, fiz algumas perguntas: “e 
vocês acham que Janjão era fortão mesmo?”. Ouvia os gritos: “nãoooo”. “E por que todos tinham medo 
dele? E Pinote tinha medo também? Na nossa sala tem algum aluno que aja assim como Janjão?”. Com 
muitas outras perguntas, fui abordando alguns assuntos que os afligia e que às vezes não falavam por 
vergonha ou simplesmente para não parecerem fracotes, como: o bullying, a discriminação racial, que 
infelizmente ainda existe, a agressividade que vemos todos os dias dentro de fora da escola, fator que tem 
levado muitos alunos a serem expulsos das escolas. 

Foi em momentos como esses de troca de conhecimentos que a teoria passou à prática, e desenvolver 
essas atividades com meus alunos resultou em um trabalho prazeroso. É possível ensinar de forma 
divertida, porém, despertando nos alunos a atenção, o cuidado, a concentração e o interesse. Para que 
isso aconteça, é necessário que nós, professoras, tenhamos clareza sobre esse fato e possamos acreditar 
na capacidade das nossas crianças, criando situações adequadas no processo de ensino da leitura e da 
escrita (NASCHOLD, 2015a; NASCHOLD e PEREIRA, 2016a).
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Não tive dificuldade alguma em inserir essas práticas em minha rotina 
de aula, e elas enriqueceram ainda mais minhas aulas. Antes do curso, 
buscava sempre ideias de atividades para o meu cotidiano, mas 
confesso que não era como rotina, apenas como aulas lúdicas. Hoje, 
incluo os kits, os portfólios e os jogos nas minhas atividades didáticas 
pedagógicas, adequando as demais disciplinas já inseridas e deixando 
meus alunos mais entusiasmados e motivados nas atividades didáticas.

O quadro de roda de conversa proporcionou-me um momento de 
interação, consciência e responsabilidade diante das tarefas diárias, 
fazendo com que os alunos mudassem até de comportamento com os 
colegas, na sua maneira de realizar as atividades, no cuidado com o seu 

material escolar. A contação de histórias ficcionais mostra a eles que a oralidade da contação é diferente 
da leitura do livro quando lemos. 

Em minha avaliação diária, posso ver o desenvolvimento da aprendizagem a partir das atividades realizadas 
com os kits do projeto Leitura + Neurociências continuando com a mesma motivação e entusiasmo. Isso 
me deixa muito feliz, pois acredito que a razão para esse resultado após a integração do projeto é que está 
sendo realizado um trabalho com bastante cuidado, responsabilidade e carinho, envolvendo os alunos por 
meio da ludicidade, a fim de contribuir para a leitura e escrita, transformando minha sala de aula em um 
ambiente enriquecedor de conhecimentos e transformador de histórias de vida.

NECESSIDADES DE AJUSTES ENCONTRADAS 
Com a aplicação do projeto Leitura+ Neurociências, observei a necessidade de fazer alguns ajustes para 
melhorar o desempenho da minha turma e ao mesmo tempo buscar alternativas e estratégias para atender 
a essa necessidade. A primeira necessidade que vi foi a de mudar a rotina da minha sala, coisa simples que 
não me veio à cabeça antes, como criar um quadro de assinaturas onde os alunos se autoavaliam, desde a 
sua entrada na sala de aula com um simples Bom dia, até o término da aula, com a roda de conversa, não só 
na hora da leitura, mas todos os dias, para saber o que acharam da aula de cada dia, se aprenderam, o que 
aprenderam, o que gostariam de aprender, como foi seu comportamento na aula. 

Outra estratégia foi associar meu material didático ao do projeto. Não foi difícil, 
já que os materiais são de ótima qualidade e encantadores. Trouxe, além do 
projeto, livros de literatura e leitura de cordel para os momentos de rodas de 
conversa. Para trabalhar a coordenação motora fina, foram feitas atividades 
com recortes e colagem com os portfólios e o caderno de atividades, assim 
como as oficinas de reciclagem. Como meu objetivo como educadora e 
também o do projeto é alfabetizar nossas crianças, foram utilizadas novas 
estratégias para que isso acontecesse de forma simples, porém prazerosa, 
encantadora, por meio das contações de histórias com uso dos objetos 
metafóricos para melhorar a memorização, oralidade e ortografia, os bingos e 
as formas das letras imantadas, as palavras geradoras, o que só veio contribuir 
para que as crianças se desenvolvessem mais e o projeto fosse um sucesso.

Figura 3 – Criança utilizando  
as Formas das Letras Imantadas..

Figura 2 – Atividade do Portfólio  
das Formas das Letras.
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INTEGRAÇÃO DO MATERIAL DO L + N AOS  
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
Na minha rotina diária, sempre gostei de dividir minhas aulas como 
1º momento e 2º momento, que acontecia logo após o intervalo 
para merenda. Ao iniciar o projeto, continuei com a mesma rotina, 
trabalhando conteúdo da minha prática escolar e integrando os 
materiais dos kits Leitura + Neurociências. Com o portfólio de L.I.NEU e o 
enigma das letras, retomei o livro que conta toda a história, relembrando 
a aventura de L.I.NEU para descobrir como aprendemos a ler e como 
se processam todas as informações dentro do cérebro, ressaltando a 
importância da escola na vida deles e para o seu crescimento. Como 
estratégia, os materiais enriquecedores de atividades dão brilho a 
todas as produções deles. Desde a capa dos portfólios até atividades 

desenvolvidas, cada detalhe transforma uma simples atividade em uma criação própria, única, pois cada 
um deixa do seu jeito.

Com o portfólio de Chapeuzinho Amarelo, não foi diferente. Os alunos já conheciam a versão de Chapeuzinho 
Vermelho em que a Chapeuzinho foge do lobo mau, e ficaram admirados com essa nova versão. Ao fazer a 
contação do livro, alguns deles acharam a Chapeuzinho Amarelo bem exagerada, medrosa, falando coisas do 
tipo: “ela tem medo de tudo”. Já outros acharam a história engraçada, principalmente na parte do lobo que 
virou bolo, porém, um dos objetivos propostos na história é abordar um assunto com que me deparo no 
meu cotidiano escolar: o “medo”. Como a roda de conversa ou ciclo de discussões era uma atividade proposta 
que sempre gosto de fazer, esse assunto foi falado de maneira reflexiva, socializando com os demais colegas. 
Comecei sugerindo um diálogo sincero, para que eles se sentissem seguros, e fiz as primeiras perguntas: vocês 
têm medo de alguma coisa? De que você tem medo? O medo é uma coisa boa? À medida que eu ia indagando, 
eles iam falando dos seus medos e foram se envolvendo, participando do diálogo, proporcionando uma relação 
professor-aluno mais efetiva Em outra aula, de forma lúdica, levei-os para a quadra da escola, e lá fizeram a 
brincadeira da amarelinha, já que no portfólio se pede que façamos uma relação entre brincar e aprender.   

As aulas teórico-práticas (teóricas e práticas, porque eu havia estudado elementos novos e importantes 
sobre a aprendizagem da leitura e os praticava) foram acontecendo quase que diariamente, e pude observar 
que os alunos se mostravam bastante envolvidos e que sua motivação só aumentava. Ao integrar o meu 
material didático ao projeto Leitura + Neurociência, complementei minhas aulas, e de fato o trabalho tornou-
se um só. Foi assim com o portfólio das parábolas de Leonardo da Vinci e poemas de Cecília Meirelles. Como 
estratégia, ao trazer para a sala imagens de algumas obras desses autores, lembro bem que, na hora em 
que falei os nomes deles, um aluno disse: “professora, eu conheço ela, já vi, ela está no nosso livro”, e ele se 
levantou e foi pegar o livro. Esse foi um dos momentos em que vi o quanto estava sendo transformador esse 
projeto, pois estavam justamente fazendo a relação que estava no plano conceitual que havia organizado 
no planejamento globalizado adotado como modelo. Trabalhar com poemas e parábolas enriqueceu 
sobremaneira o conhecimento das nossas crianças. Minhas aulas foram complementadas com outras leituras 
e estratégias de ensino: realizei rodas de leituras embaixo de árvores; na biblioteca, espalhei vários livros em 
cantos diferentes, e o primeiro livro que fosse encontrado seria a história do dia.

Figura 4 – Atividade com o Portfólio do L.I.NEU.
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A docência é uma complexa atividade que exige do professor muito mais que o domínio dos conteúdos 
específicos das disciplinas; demanda compreender que atividade docente não se resume em transmitir 
conhecimento, mas implica transformar informação em ação. Partindo desses conceitos, desenvolvi 
brincadeiras como: a pescaria com as palavras geradoras, a amarelinha da leitura, caixa do “era uma vez”, 
que continha os objetos de contagem de cada história lida na sala e de outras que eles já conheciam, jogos 
dos contos, etc. Todas as crianças tiveram acesso aos materiais. Em alguns momentos, por acreditar que 
a participação de todos é a oportunidade que o aluno tem de construir o conhecimento, substituí a capa 
de contação por um quadro coberto com TNT elaborado com tiras tal como a capa, pois não cabiam todas 
as palavras; para que todos participassem, aumentei o tamanho da capa, substituindo-a por um quadro.)

Figura 5 – Jogo do Portfólio da 
Amarelinha da Leitura.

Figura 6 – Pescaria com as Fichas de Palavras Geradoras.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

¨Tia, L.I.NEU existe mesmo? Eu queria que ele viesse aqui na escola”.
Aluno A

¨Eu gostei muito desse projeto, pois estou aprendendo mais e gosto muito das coleções,  das tintas, do glittter”.
Aluno B

 ¨Eu gosto de ouvir as histórias, e a que eu mais gostei foi a de L.I.NEU, o robozinho¨.
Aluno C

¨Parabéns, tia, pelo carinho e dedicação com seus alunos. Estou muito feliz com as atividades  desse seu curso¨.
Mãe 1

¨Eu queria que você aplicasse em minha sala também, acho que vou me unir a você¨.
Professora A
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CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Participar do curso de pós-graduação Leitura + Neurociência criado pela UFRN foi uma oportunidade ímpar 
para o meu desenvolvimento e capacitação como docente. Muitos foram os aprendizados alcançados e 
compartilhados com a turma. Compreender como funciona o nosso cérebro ao se alfabetizar é sem dúvida 
um fator de diferença para o ensino mais competente e esclarecido da leitura e da escrita pelos professores. 
Os conhecimentos adquiridos acerca das habilidades de decodificação das palavras e da importância do 
desenvolvimento oral foram fundamentais, entre outros conhecimentos, para que as crianças aprendessem 
a ler e escrever. Perceber que, buscando ampliar meus conhecimentos teóricos, pude intervir no processo 
de alfabetização dessas crianças com conhecimento teórico foi extremamente gratificante par mim. 

Refletindo sobre meu desempenho em minhas aulas, consigo notar que as mudanças por mim realizadas 
na prática sob a luz da teoria estudada trouxeram ganhos significativos no aprendizado das crianças. Hoje 
elas já conseguem fazer suas atividades com autonomia e confiança, sentem-se seguras do que estão 
fazendo, já conseguem criar pequenas histórias usando seu imaginário, além de sua coordenação motora 
estar se aperfeiçoando a cada dia, trazendo melhoras significativas na escrita. Aprenderam a trabalhar em 
equipe, descobrindo que ajudar o colega e vencer juntos é melhor que caminhar sozinho e que, com a sua 
imaginação, podem criar, viajar para onde elas quiserem. Tudo isso foi feito tendo como suporte materiais 
de qualidade, ricos em conhecimentos e ludicidade, que desenvolveram a afetividade, o interesse, a 
coordenação motora, a memorização e o desenvolvimento cognitivo. 

Durante minhas experiências com as várias disciplinas que por aqui foram ministradas pelo curso de 
especialização, tive o prazer de conhecer professores que fizeram a diferença em minha vida, que trouxeram 
para nós conteúdos enriquecedores, acreditando no nosso potencial e abrindo um leque de ideias. Os dois 
últimos ateliês ministrados no curso proporcionaram-me um conhecimento que jamais será esquecido, 
encantando pela simplicidade – o encantamento que todos precisamos ter quando vamos ensinar as 
crianças, pois só assim elas irão se encantar com o conhecimento e aprenderão com alegria e prazer.

Acredito que o professor exerce um papel importante no desenvolvimento intelectual dos seus alunos 
ao estimular a busca por respostas para suas perguntas, formando futuros leitores. Uma simples sala de 
aula transforma-se em um ambiente de concentração, de participação. Acredito que a educação pública 
pode tornar-se uma educação de qualidade e que os professores não são unicamente transmissores 
de conhecimentos, mas profissionais capazes de buscar seu próprio aprendizado. Concluo esta etapa 
de minha vida profissional com uma frase de Cora Coralina: “Feliz aquele que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”.
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L+N NA ESCOLA:  
ARTICULANDO PESQUISA E ENSINO  
NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS
FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO
COORDENADOR PEDAGÓGICO

MONALLIZA DE BARROS GUILHERME ABREU BEZERRA
PROFESSORA DO 2º ANO

O projeto Leitura + Neurociências trouxe-nos momentos de 
extrema importância, tanto práticos quanto teóricos, jamais 
vivenciados em nossa atuação docente, possibilitando-nos 
desenvolver trabalhos didáticos de alfabetização ágeis e adequados 
às necessidades reais das crianças e ao tempo presente. Ver a 
alegria e o entusiasmo dos alunos em cada atividade realizada fez 
com que tudo fosse mais prazeroso, e sentimos um avanço nos 
aspectos que o projeto almeja em relação à atenção dirigida e à 
memória visual, motora e verbal nos aspectos grafofonológicos, 
morfossintáticos, semânticos e pragmáticos da leitura e da 
escrita dos envolvidos. Atuar nesta esfera da aprendizagem como 
protagonista tornou tudo mais encantado. 

Estamos aptos a mudar o mundo quando nos doamos e acreditamos em nossa capacidade evolutiva em 
meio ao novo, novas esferas, novos ambientes, novos espaços e, acima de tudo, novas aprendizagens. 
Este é o momento em que damos credibilidade aos nossos sonhos, sonhos estes que fazem com que 
nossos conhecimentos viajem em busca de aperfeiçoamento e aprimoramento cognitivo para uma 
atuação profissional efetiva e de sucesso.

Graduados em Pedagogia, temos histórias diferentes na educação, mas que se cruzaram dentro do L+N. 
Eu, Rayron, fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e atualmente, 
como conselheiro tutelar na cidade de Ipanguaçu, venho agregando meus conhecimentos pedagógicos 
e práticos em defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes com projetos e ações diversificadas 
para as crianças e adolescentes em desenvolvimento cognitivo nas escolas do município. Eu, Monalliza, 
lido com alfabetização há mais de uma década na educação básica de redes públicas e privadas, 
contribuindo para a formação de leitores e produtores de textos entre as crianças do município de Assu. 
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Por atuarmos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu nas atividades 
desenvolvidas, recebemos o convite para participar do projeto L + N e, desde 2014, participamos das 
atividades do projeto junto aos professores de Ipanguaçu na 2ª Jornada Nacional de Alfabetização. 

A partir das vivências durante a jornada, vimos a necessidade de contribuir com esses avanços, o que 
culminou em nossa participação no curso de pós-graduação, pois ser professor é pensar no amanhã em 
busca de novos horizontes a fim de ampliar os conhecimentos teórico-metodológicos sobre a alfabetização 
das crianças, por meio da formação. Entendemos que a formação dos profissionais contemplados com 
tamanha oportunidade requer uma análise cuidadosa desse aprender, agregando novos conceitos para 
uma compreensão de novas ideias e valores por meio das neurociências em relação à alfabetização.

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 
prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de trabalho constitui, também, um 
fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios de profissão 
docente (NÓVOA, 1995, p. 26).

Dividir saberes, agregando conhecimentos de forma coletiva, tem sido primordial nos últimos tempos em 
estudo. Cada vivência, experiência, tem firmado um compromisso entre os professores do município de 
Ipanguaçu em relação à alfabetização de nossas crianças. A aplicação dos kits mudou completamente a nossa 
prática docente, sendo de grande valia em nosso cotidiano escolar e essencial ao longo do processo de ensino. 

Atuar na educação é uma oportunidade de ver o mundo com outros olhos, ver o mundo através do outro, 
com auxílio das letras e palavras, que promoverão grandes atores da leitura e escrita, autônomos da própria 
fala. Com os conhecimentos adquiridos no projeto/curso, agregaremos a teoria à prática, ampliando, assim, 
as metodologias aqui estudadas. E isto é o que tem nos motivado enquanto educadores e participantes 
do L+N: ações que fazem com que aprimoremos nossos métodos de ensino, levando-nos a atender com 
eficiência o público na prática. 

DIAGNÓSTICO INICIAL PELO IDEIA
Trabalhamos juntos dentro do Ensino Fundamental do 2º ano do Centro Educacional Doutor Pedro Amorim, 
uma turma com 32 alunos com idade entre sete e dez anos. Um na condição de coordenador, uma na condição 
de professora titular da sala. Os testes por nós aplicados avaliavam aspectos ligados à atenção dirigida e à 
memória visual, motora e verbal no que se refere aos aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e 
pragmáticos da leitura e da escrita, bem como a compreensão do sentido de histórias infantis lidas e contadas. 
A fundamentação teórica para embasamento prático deu-se a partir das leituras realizadas e tendo como 
referência o livro Aprendizado da leitura e da escrita: a ciência em interfaces (NASCHOLD et al, 2015c).

Foram aplicados 12 testes do IDEIA em aproximadamente um mês. O IDEIA é um instrumento que busca 
fornecer subsídios de base ao diagnóstico inicial da complexa tarefa de alfabetizar crianças vindas da 
realidade da escola pública brasileira, realidade essa multifacetada em aplicações que travam o processo 
de ensino, porém rica nas possibilidades de aprendizagem das crianças (NASCHOLD, 2016b).

Durante a aplicação do IDEIA, percebemos que as crianças ficavam curiosas e empolgadas com a expectativa 
de participarem. Houve alunos faltosos, sendo preciso visitar no contraturno algumas casas para conclusão 
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e aplicação dos testes. Após o diagnóstico e com a evolução do trabalho, as crianças evidenciaram um 
comportamento evolutivo em relação à leitura e à escrita.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS DO L + N
Iniciando as atividades de aplicação dos materiais dos kits do L+N, ao chegarmos e interagirmos com os 
alunos, em uma análise ambiental diagnóstica, percebemos que alguns alunos tinham dificuldades na 
aprendizagem. Dentre eles, muitos diferem nas etapas da leitura e escrita de acordo com Ehri (2002, 1998 
e 1992). Dos 32 alunos assistidos, 10 estavam na etapa pré-alfabética; oito estavam na etapa alfabética 
parcial; oito na etapa alfabética total; e seis na etapa alfabética consolidada. 

Conforme Naschold (2015a, p. 35):

O princípio didático mais universal do ensino é o de que devemos partir do conhecimento 
que os alunos trazem. Ignorar esse fato é um dos erros que conduzem ao fracasso da 
alfabetização.

Diante das dificuldades de aprendizagem, o maior impasse enfrentado pelos professores para que todos os 
alunos atingissem a etapa consolidada era o número exorbitante de faltosos que existiam antes e após uns 45 
dias de aplicação. Após conhecerem o projeto, foram melhorando a cada dia.

Iniciamos a aplicação do KIT A: Eu e a escola, composto 
por quatro materiais básicos que enfatizam a 
identidade, a cooperação da criança no grupo áulico 
e o desenvolvimento de jogos de linguagem de base 
para a alfabetização. Começamos com o convite 
para que todos pudessem conhecer a peça chave 
do projeto, o L.I.NEU, com uma atividade didático-
lúdica de recorte, pintura e brinquedo. Em seguida, 
realizamos a confecção do crachá, que era preenchido 
pelo próprio aluno, permitindo que ele se inteirasse da 
leitura e da escrita do seu próprio nome.

No dia a dia, para utilização do crachá de identificação, a dinâmica utilizada em sala era expor todos os 
crachás sobre a mesa, e um a um os alunos vinham buscar o seu procurando o seu próprio nome. Depois, 
mudamos a dinâmica: os meninos entregavam os nomes das meninas, e as meninas entregavam os nomes 
dos meninos. Ao final da aula, um menino e uma menina recolhiam os crachás e organizavam na bolsa. 

O interessante desta dinâmica era que todos os que participavam da entrega tinham que ler o nome 
do colega. Uns achavam até estranho e, quando não conseguiam identificar, pediam ajuda ao colega 
colaborador, e muitos gritavam: “... ôoo, fulano, melhore essa letra” ou diziam “tia, leia aqui pra mim, que eu 
não estou entendendo a letra”. E assim eram os nossos dias. 

Dando continuidade, usamos o quadro da roda de conversa da alfabetização, que tinha como objetivo 
levar a criança a adquirir o controle de suas aprendizagens pela metarreflexão diária sobre seus avanços 

Figura 1 – Ajudante do dia: Entrega dos crachás aos  
colegas antes do início das atividades. 
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na aquisição da leitura e da escrita. Todos os dias, nos últimos horários, nos reuníamos para conversar 
sobre os avanços dos colegas, relatando o sucesso e a necessidade de ajuda que eles tinham. Sempre com 
sinceridade, os alunos falavam o que tinham feito: que haviam conseguido, haviam precisado de ajuda ou 
haviam ajudado alguém. 

Logo em seguida, os alunos preencheram a ficha do estudante, onde eram anexadas todas as informações. 
Para este preenchimento, vimos dificuldades de envio das fotos pela família e optamos por fotografar os 
alunos com nossos celulares e imprimir as fotos. Para o preenchimento da ficha, os dados da secretaria da 
escola foram consultados para, a partir daí, serem trabalhados os pontos de referência das moradias dos 
alunos, tais como o comércio e praças, sempre dialogando muito com as crianças, pois, para

aprender a falar uma língua, a criança primeiramente aprende a linguagem oral por meio da 
convivência familiar e social. Para aprender a falar e a compreender a linguagem oral, não há 
necessidade de conhecer conscientemente a estrutura formal (grafofonológica, morfológica, 
semântica e sintática) da língua falada, nem as regras gramaticais dessa estrutura, sendo 
possível aprender apenas com a convivência com os falantes do seu meio social. (GOMBERT, 
2003 apud NASCHOLD et al, 2015d, p. 309).

Depois, passamos integradamente a trabalhar com o KIT B: Eu, 
as letras e palavras na escola do L.I.NEU e o Kit C: Eu, o jogo e a 
brincadeira no mundo das letras e palavras. Para tal, iniciamos 
com a contação da história do L.I.NEU e, após, preenchemos a 
capa, fizemos a pintura e conhecemos o portfólio. No encontro 
seguinte, utilizamos os recursos midiáticos para exposição 
da história do L.I.NEU e iniciamos as atividades didáticas da 
história, até a atividade cinco. Antes da atividade seis, usamos 
o quadro magnético, mostrando as formas das letras; os alunos 
iam fazendo no quadro e repetindo com as formas, construindo 
o alfabeto até concluírem o portfólio. 

Nesse período, também utilizamos os alfabetos móveis das formas das letras grande e pequeno. Foi um 
momento prazeroso e enriquecedor, quando as crianças se empolgavam a cada construção de uma 
letra que formavam, e os que estavam na expectativa de sua vez ficavam gritando, ajudando os colegas 
a concluírem mais rápido e assim por diante. O PORTFÓLIO DAS FORMAS DAS LETRAS E PALAVRAS 
auxiliava na identificação e reconhecimento do alfabeto. O que percebemos foi não ser necessário que 
todos os alunos construíssem todas as letras, pois quase magicamente, ao fazerem as vogais e duas ou três 
consoantes, já passavam a dominar a forma de organização de todas as letras

O cérebro da criança pequena, quando chega à escola já está preparado para o reconhecimento 
das letras e das palavras como todos os primatas, seu córtex temporal ventral contém 
provavelmente um precursor do alfabeto. O reconhecimento de objetos já funciona de acordo 
com um princípio combinatório, para recombinação de vastos conjuntos de neurônios que 
codificam um alfabeto de formas, que denominei de “protoletras”, dentre as quais um bom 
número já é semelhante a certas letras. (DEHAENE, 2012, p. 165).

Figura 2 – Realização das atividades do portfólio de 
atividades didáticas da história L.I.N.E.U  

e o enigma das letras.
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Outro fator importante era a forma como iniciávamos as nossas aulas – sempre com uma contação de história, 
fosse ela lida, contada, com o auxílio dos objetos metafóricos ou com as palavras geradoras. As histórias eram 
contagiantes, e os alunos participavam da contação da história lida ou com os objetos metafóricos, quando, 
ao término, manuseavam os materiais, como o chapéu, os óculos e a lanterna, dentre outros.

Finalizando, foi feita a aplicação do KIT D: Eu, a leitura e a escrita na literatura infantil, com a contação da 
história Menina Bonita do Laço de Fita com uso dos objetos metafóricos. A história tinha uma personagem 
parecida no livro do L.I.NEU, a Maurícia, uma menina bonita negra.

O portfólio da brincadeira da Amarelinha da Leitura foi integrado ao uso das brincadeiras infantis antigas, 
que alguns conheciam, mas que para outros era uma novidade. Na execução do portfólio da brincadeira 
da Amarelinha da Leitura, dirigimo-nos à quadra de esportes da escola e lá desenhamos uma amarelinha, 
numeramos, e, com a utilização do dado, os alunos exploraram a história oralmente, respondendo às 
perguntas da Amarelinha da Leitura que haviam sido feitas em sala de aula.

Chapeuzinho Amarelo, introduzida com a contação de história 
também com objetos metafóricos, encantou os alunos, apesar 
de ter sido difícil para alguns, pois exigia intenso trabalho das 
crianças sob a supervisão do professor. Primeiro, o professor 
realizava a leitura oral da folha do portfólio da história; em 
seguida, solicitava que os alunos atentassem para as letras/
palavras que formavam o belo texto do poema da história.

A cada aplicação desse portfólio, víamos a diferença e 
o entusiasmo dos alunos. Eles melhoravam a cada dia o 

desenvolvimento na realização de cada atividade lúdico-didática aplicada e procuravam sempre com 
perfeição concluir e deixar seu trabalho mais impecável do que o do colega. Mostravam-se sempre unidos 
com a divisão do material pedagógico. 

O sucesso deste processo deu-se mediante a 
apropriação da linguagem falada, escrita e lida, 
principalmente por meio dos conhecimentos natos e 
adquiridos na realidade de cada aluno. Entusiasmados 
com as atividades do Projeto Leitura + Neurociências, 
os alunos ampliaram seus interesses e motivações. 
Os métodos inovadores foram adaptados por nós, 
professora e coordenador, para os alunos; ação de 
suma importância que levou ao sucesso pretendido 
na aprendizagem de leitura e escrita.

AJUSTES
Ao aplicarmos os portfólios, percebemos que, em virtude de as folhas serem “grandes” e a sala não ter uma 
carteira adaptada para a realização das atividades pelos alunos, as folhas ficavam caindo e, na maioria 
das vezes, quando os alunos tentavam pegá-las, acabavam rasgando. Para facilitar, foi providenciada a 

Figura 3 – Realização das atividades do portfólio de 
atividades didáticas da Chapeuzinho Amarelo.

Figura 4 – Contação com objetos metafóricos da história 
Chapeuzinho Amarelo. 
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utilização de mesas plásticas todas as vezes que fossem realizadas as atividades do projeto. Dessa forma, 
pudemos comprovar um avanço e agilidade na realização das atividades.

Mesmo com toda flexibilidade, houve dificuldades para concluir as atividades e assim avançar para as 
etapas que nos conduziam à finalização dos portfólios. Para não haver atrasos, decidimos que no intervalo 
continuaríamos as atividades ou que os dois últimos horários seriam dedicados exclusivamente aos kits; os 
alunos que concluíssem as atividades mais rápido auxiliariam os colegas que estivessem atrasados.

INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
O projeto Leitura + Neurociências trouxe-nos momentos de extrema importância, tanto práticos quanto 
teóricos, jamais vivenciados em nossa atuação docente, possibilitando-nos desenvolver trabalhos didáticos 
de alfabetização ágeis e adequados às necessidades reais das crianças e ao tempo presente. Ver a alegria e 
o entusiasmo dos alunos em cada atividade realizada fez com que tudo fosse mais prazeroso, e sentimos 
um avanço nos aspectos que o projeto almeja em relação à atenção dirigida e à memória visual, motora e 
verbal nos aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos da leitura e da escrita dos 
envolvidos. Atuar nesta esfera da aprendizagem como protagonista tornou tudo mais encantado. Os alunos 
faziam com que todos os momentos fossem marcantes, diante do desejo que tinham e do envolvimento de 
cada um em suas produções e criações na busca de respostas para as perguntas referentes às atividades em 
realização. Isso possibilitou uma sintonia entre eles; mesmo com algumas dificuldades, mas, com simplicidade, 
dedicação e segurança, conseguiram alcançar com sucesso o resultado esperado.

Oportunidades como estas de adaptação e adequação a uma prática pedagógica dinâmica, 
prazerosa e inovadora fazem toda e qualquer diferença na aprendizagem das crianças. O professor, 
por sua vez, deve mostrar-se apto e capaz de atuar frente à realidade sofrida e necessitada que nossa  
educação vem enfrentando.

Ser professor, ou atuar em qualquer frente da educação, não é tarefa fácil, principalmente quando nossa 
prática não condiz com a teoria que estudamos. Devemos, sim, ampliar nossos horizontes, expandir 
o que temos de melhor para, sem medo, almejar o esperado pelos meninos e meninas que buscam a 
aprendizagem por meio de nossos esforços e dedicação. 

Portanto, para que permitíssemos e conhecêssemos a capacidade dos envolvidos e assim ampliássemos o 
potencial dos nossos alunos, foram desenvolvidas as atividades utilizando os kits: KIT I: EU E A ESCOLA; KIT 
II: EU, AS LETRAS E PALAVRAS NA ESCOLA DO L.I.NEU; KIT III: EU, O JOGO E O BRINQUEDO DA ESCRITA DAS 
LETRAS E DAS PALAVRAS; KIT IV: EU, A LEITURA E A ESCRITA NA LITERATURA INFANTIL. Os kits foram agregados 
às diversas disciplinas estudadas, sempre de acordo com as orientações, aprimorando muitas vezes o que já 
era realizado em sala, isso além de todos os materiais que foram utilizados para contação de histórias, com a 
utilização de objetos metafóricos e do miniacervo literário que vinha agregado às atividades.

Durante todo o curso, transmitimos com satisfação e entusiasmo nossos conhecimentos teóricos, que em 
sala relacionávamos com nossa prática, considerando a forma como atuávamos e como deveríamos atuar. 
A partir daí, vimos que precisávamos de ação, uma ação que enriquecesse nossos momentos e os tornasse 
momentos de reciprocidade, colaboração e satisfação para nossos alunos.
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DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

O que você me diz do projeto Leitura + Neurociências em sua escola?
“Eu nunca fui para um projeto! Mas o projeto da escola, eu achei bom, achei legal também”.

O que você aprendeu de tão importante participando do Projeto?
“Eu aprendi a recortar, que antes eu recortava mal, antes minha letra era feia, mas agora melhorei. Antes, eu pintava 
e deixava uns cantinhos brancos, hoje eu pinto direito. Só isso!

Quais atividades que você mais gostou e em que mais aprendeu?
“As atividades de recortar com a atividade do L.I.NEU”.

Quais foram as histórias que você mais gostou? Por quê?
“A história de L.I.NEU – Quando a amiga dele descobriu que ele podia ler a mente dos outros”.

Aluno A

O que você me diz do projeto Leitura + Neurociências em sua escola?
“Foi bom, eu gostei que ele despertou muito a minha mente”.

O que você aprendeu de tão importante participando do Projeto?
“Aprendi a escrever um pouquinho mais direito”.

Quais atividades que você mais gostou e em que mais aprendeu?
“Foi essa agora, essa que fazemos a Chapeuzinho Amarelo”.

Quais foram as histórias que você mais gostou? Por quê?
“Foi a da Chapeuzinho Amarelo”. 

Aluno B

¨O que você me diz do projeto Leitura + Neurociências em sua escola?
“Bom, porque eu achei legal!”.

O que você aprendeu de tão importante participando do Projeto?
“Eu aprendi muita coisa! Mas algumas atividades foram muito difíceis... Foi muita coisa de colar, recortar, escrever 
e desenhar”.

Quais atividades que você mais gostou e em que mais aprendeu?
“Foi a do L.I.NEU! Agora a gente está fazendo a do Chapeuzinho Amarelo,
que é muito mais difícil”.

Quais foram as histórias que você mais gostou? Por quê?
“Tá... a do L.I.NEU, porque ela conta a história do que ele viveu”.

Aluna C

O que você me diz do projeto Leitura + Neurociências em sua escola?
“Legal!”.

O que você aprendeu de tão importante participando do Projeto?
“Um bocado de coisa, a ler, a pintar mais direito, a recortar, a colar, que eu colocava muita cola, e hoje eu sei melhor”.

Quais atividades que você mais gostou e em que mais aprendeu?
“A de ler, a de cortar e a do L.I.NEU”.

Quais foram as histórias que você mais gostou? Por quê?
“A da Chapeuzinho Amarelo, por causa do lobo”.

Aluna D
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O que você me diz do projeto Leitura + Neurociências, em sua escola?
“Bom, alegre, ótimo!”.

O que você aprendeu de tão importante participando do Projeto?
“Aprendi a ler, a escrever e aprender”.

Quais atividades que você mais gostou e em que mais aprendeu?
“A que mais gostou? O portfólio que nós estamos fazendo, a do Lobo e Chapeuzinho Amarelo”.

Quais foram as histórias que você mais gostou? Por quê?
“Ler”.

Aluno E

O que você me diz do projeto Leitura + Neurociências em sua escola?
“Bom!”.

O que você aprendeu de tão importante participando do Projeto?
“A ler!”

Quais atividades que você mais gostou e em que mais aprendeu?
“A do L.I.NEU, o Robô!”

Quais foram as histórias que você mais gostou? Por quê?
“A ler”.

Aluno F

Entrevista com algumas mães dos alunos sobre o Projeto Leitura + Neurociências.

O que você nos diz do projeto Leitura + Neurociências na escola em que seu filho estuda e qual a mudança 
do seu filho após participar das atividades do projeto?
“Na vida de Alan, mudou bastante, assim. Eu posso dizer a você que ele mudou em cem por cento. A leitura, a 
escrita. A professora dele é uma pessoa maravilhosa, mas, com a ajuda do coordenador, ele tem aprendido cada 
vez mais, muito mesmo, ele tem aprendido bastante, tanto em casa, tudo que ele vê quer ler, ele lê livros, ele lê 
revistinhas, ele lê tudo, tudo, tudo, tudo, por onde ele passe, se ele vir uma palavra aqui, ele sai lendo... É, tem dia 
que ele chega em casa motivado, curioso, tudo que aprende, ele vai me explicar, bem direitinho em casa o que 
aprendeu com tia Monalliza, o que fez na escola, o que não fez, que é assim, que tia Monalliza diz que é assim, ele 
tem que explicar, e a gente tem que entender bem direitinho, porque ele vai explicar, explicando coisa por coisa 
que tia Monalliza explicou, em relação a ela, é só elogios.

 “Ele mudou muito, ele já é um menino ótimo, isso já têm dito vários professores, os professores já me dizem na sala 
de aula que o comportamento dele é ótimo, ele não dá trabalho, ele é super dedicado, super atencioso. Tudo o que 
vai fazer, presta atenção. Ele é um menino maravilhoso, em casa também, só tenho a dizer isso, ele é um menino 
excelente. Não é porque seja meu filho, não, mas ele é uma criança abençoada por Deus...” 

“...o projeto é uma maravilha, eu tenho, espero que venha sempre esse projeto, porque, do jeito que aconteceu 
com o meu, eu quero que aconteça com várias crianças, que as crianças aprendam sempre mais. Através desse 
projeto, o meu, graças a Deus! Eu até dizia assim: ‘Meu Deus, vai chegar o final do ano, meu filho não vai saber ler? 
Toda criança sabe ler, meu filho não sabe!’ Mas, graças a Deus, depois desse projeto, desse desenvolvimento que 
ela fez e o professor também incentiva bastante, graças a Deus, meu filho é... Meu filho melhorou cem por cento, 
só tenho a agradecer mesmo.

Mãe A
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O que você nos diz do projeto Leitura + Neurociências na escola em que seu filho estuda e qual a mudança 
do seu filho após participar das atividades do projeto?
“Ela, na escrita dela, quando ela escrevia, ela deixava muito mais coisado e... Quando ela começou com Monalliza, 
ela começou a recortar bem, a colar direitinho as figuras, que eu sempre coisava ela, mas coisava, e, depois que ela 
começou com Monalliza, ela começou fazer mais direito. Aí, depois também que veio, a condição de que ela está na 
aula de reforço, que a mulher que avista assim o que eu estou vendo, estou pagando, assim, o resultado da aula de 
reforço, estou vendo que também, juntando com esse projeto, está desempenhando mais também, juntando com 
esse projeto, não é? Eu acho que, para muitas crianças, que estão aí hoje, as mães não têm condições de colocar 
na aula de reforço para ajudar, para desenvolver mais um pouco, mas estou vendo que o projeto está muito bom 
para as crianças”.

Mãe B

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Como ficou evidenciado, ao realizarmos as atividades do projeto Leitura + Neurociências, tivemos a grata 
oportunidade de vivenciar várias etapas do processo de leitura e escrita das crianças que participaram 
do projeto. Foram momentos de suma importância para minha atuação como professor/formador, 
considerando o que seria importante nesse meio, o que ensinaria, como os alunos aprenderiam e quais 
metodologias e estratégias seriam utilizadas para amenizar sua deficiência. Era necessário um trabalho 
mais instigador, que trabalhasse com afinco as atividades para a faixa etária dos alunos.

Ao aplicarmos o IDEIA, tivemos como identificar as dificuldades existentes e o que precisaríamos trabalhar 
para melhorar o desempenho dos alunos no momento inicial da alfabetização. Com a aplicação dos kits, 
observamos um avanço significativo na aprendizagem das crianças, que a cada dia mostravam mais 
segurança e disposição para as atividades.

Os alunos melhoraram bastante em relação às etapas de alfabetização. Percebemos, então, que devemos 
sempre estar preparados e conscientes do nosso papel como professores/formadores para atuar em 
um mundo de (re)significação. É preciso promover um processo de ensino e aprendizagem eficiente, 
proporcionando oportunidades para que os alunos participem de forma mais intensa e receptiva de situações 
de aprendizagem para que assim se tornem cada vez mais autônomos e responsáveis por esse processo, 
fazendo valer o objetivo maior do ensino.
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O que me motivou a participar desta formação foi o compromisso que sempre tive com a educação 
pública e principalmente com a alfabetização, por entender que aprender a ler e a escrever é realmente 
a base de tudo. Um bom alicerce educativo é o que credencia um estudante para o desenvolvimento 
integral na vida. 

Durante todos os meus anos de vida profissional, atuando em funções diversas, sempre fui perseverante 
na busca por formação e acompanhamento nas questões de alfabetização. Tive a oportunidade 
de participar de alguns programas de formação docente na área, a exemplo do ALFA e BETO (rede 
estadual) e do GEEMPA (rede municipal de Ipanguaçu), e não poderia deixar de interagir em mais uma 
formação centrada num assunto que tanto me interessava. No momento em que a coordenação do 
L+N fez sua exposição na XVII Jornada Pedagógica de Ipanguaçu, em fevereiro de 2014, falando do 
trabalho e mostrando o sucesso da aplicação dessas atividades pela sua equipe em escolas de Natal, já 
despertou meu interesse, e logo pensei em apropriar-me também daquelas novidades.

Convidada pela Secretaria de Educação a participar do projeto Leitura + Neurociências, tornei-me ainda 
mais ansiosa pelo curso, pois estava diante de um dos temas em educação que mais despertavam meu 
interesse. Também fiquei muito orgulhosa por ter sido o município de Ipanguaçu o escolhido para 
vivenciar essa experiência inédita.

Outro episódio importante em minha sedução pelo projeto foi quando ouvi uma frase dita por alguém 
que me deixou curiosa: “vamos estudar os neurônios das crianças para descobrir como acontece e em 
que parte do cérebro se dá a aquisição e apropriação do conhecimento das letras e o aprender a ler”. 

tive, durante todo o trabalho de acompanhamento pedagógico, 
a preocupação com a rotina, no sentido de os professores 
perceberem que o trabalho tinha uma sequência e que as crianças 
precisavam acompanhar. A rotina começava pelo momento de 
abertura da aula, seguida pela aplicação dos materiais dos kits L 
+ N e roda de conversa com contação de histórias com ou sem 
material metafórico. Exploravam-se todas as possibilidades que 
estavam colocadas no plano global e que aproximavam essas 
atividades dos conteúdos planejados para os outros componentes 
curriculares/campos do conhecimento. O material do L + N 
integrou-se naturalmente ao trabalho do professor.
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Queria entender o que acontece, especialmente, com aquelas crianças que não conseguem apropriar-se 
da leitura e da escrita no mesmo período que outras.

Almejava cursar uma especialização na área de supervisão ou alfabetização, porque sempre foi minha área 
de atuação na vida profissional. Hoje percebo que, na fase em que me encontro, já quase aposentada, essa 
experiência parece estar sendo uma renovação de vida. O L+N me chegou numa hora oportuna, como 
mais um desafio. Era isso o que eu queria e só agora tive a oportunidade de ter, e é por isso que hoje me 
sinto realizada em poder concluir mais um sonho, que demorou, mas chegou: o de fazer aquilo que eu 
queria (pós-graduação em alfabetização), e não o de fazer aquilo que não tinha sentido (pós-graduação 
em outras áreas), apenas para cumprir um capricho ou o orgulho de dizer: “sou especialista nisso”, sem 
relações diretas com minha vida pessoal e profissional.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS DO L + N
Não teria como descrever com detalhes como foi aplicado cada material pelo professor na sala de aula, 
mas sempre mantive contato com a professora para saber como os alunos estavam, e a devolutiva, tanto 
da professora quanto dos alunos, era de um resultado contagiante. Em muitos momentos, estava presente, 
como nas contações de histórias ou em jogos, mas em outros, eu estava atendendo às particularidades dos 
que ainda estavam com dificuldades. Esses momentos ocorriam num prazo de 30 a 40 minutos, em outro 
ambiente, com os oito alunos ou individualmente; logo em seguida, deslocava-me da escola para cumprir 
expediente na Secretaria Municipal de Ipanguaçu, em outra cidade.

Relatarei a experiência que 
compartilhei no trabalho com os 
materiais junto aos alunos que ainda 
apresentavam dificuldades em 
reconhecer letras, sílabas e palavras. 
Os materiais que mais utilizamos 
foram:  Quadro Metalizado e as Formas 
das Letras do Alfabeto, utilizado para 
a montagem das letras, sílabas e 

palavras; os Bingos, para pintarem as letras ditadas; o Jogo da Quadra Espelhada, para o jogo de memória 
entre a letra e o desenho e entre o desenho e o nome; a Capa e as Palavras Geradoras (retirar da capa 
as palavras que eram solicitadas, com que começa/qual a letra final); e as Fichas Limpas com palavras 
parecidas (troca de sílabas ou letras). Algo que esses alunos têm bem aguçado é o trato com a oralidade, 
como também a compreensão e interpretação dos textos lidos, com ou sem material metafórico. 

Cada vivência que tinha com as crianças era sempre um momento de alegria. Nos acompanhamentos 
que realizava em sala de aula, sentia que elas estavam cada vez mais empolgadas por perceberem que 
estavam conseguindo ganhos nas suas aprendizagens e estavam dispostas a realizar as atividades como 
os outros. Isso era notório no cumprimento de cada tarefa, uma turma que se preocupava uns com os 
outros, estando todos sempre dispostos a se ajudarem.

Figuras 1 e 2 – Contação de história com o livro e com os objetos metafóricos.
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Iniciamos todo um trabalho de grande relevância, desde o início da especialização, na montagem do 
cérebro, nos conteúdos ministrados por todas as disciplinas que compuseram a especialização, nas 
informações preciosíssimas sobre como se dá o processo da alfabetização propriamente dita e nos 
materiais que nos foram apresentados.

Quando fomos convocados a realizar o IDEIA, a professora 
me disse: “já realizamos o diagnóstico inicial e temos 
os dados. A turma está assim: temos quatro que ainda 
não decodificam a escrita alfabética, quatro que ainda 
não conseguem ler palavras com sílabas simples, três 
que já fazem leitura de palavras, mas ainda apresentam 
dificuldades quando na palavra tem sílabas complexas, 
e dezessete que já leem fluentemente”. Esse teste foi 
realizado pela escola no início do ano letivo.

Quando nos foi apresentada a bateria de testes do IDEIA a 
serem aplicados, com detalhes até então desconhecidos, 

é que tomamos a devida consciência de que o diagnóstico do IDEIA era bem mais completo e tinha aspectos 
que efetivamente vieram despertar a percepção de que, para alfabetizar com sucesso uma criança, se fazia 
necessário conhecer cada aluno individualmente, com suas potencialidades e dificuldades.

Ao aplicarmos os testes com seriedade e dedicação, percebemos que as estratégias para verificação do 
diagnóstico nos levaram a detectar com detalhes onde o aluno se encontrava no processo de apropriação da 
oralidade, da escrita e da leitura, as dificuldades das crianças e de onde seria necessário iniciar a intervenção, 
em especial para os alunos ainda com dificuldades na decodificação. Também foi possível identificar os 
avanços dos que já haviam se dado conta do funcionamento do sistema alfabético de escrita e leitura. 

Explicitamos para os pais o que seria o projeto ALFABETIZAÇÃO LEITURA + NEUROCIÊNCIAS e a importância 
dos testes, que seriam aplicados individualmente e em contraturno. Os pais foram informados que 
deveriam assinar um termo, autorizando-nos a ter os seus filhos presentes para a realização dos testes e 
participação no projeto. A partir da presença dos pais e do seu aceite ao trabalho, tivemos a certeza de que 
seria possível realizar um bom trabalho.

A ansiedade das crianças pelos testes deixou-nos perplexos, pois elas se dispunham a vir à tarde 
acompanhadas pelos pais. Ao finalizar, concluímos que tínhamos oito alunos necessitavam de ajuda 
especial para avançar no processo de ensino. Eles se mostravam ansiosos para saber como estavam, e 
uma das nossas preocupações era deixá-los à vontade para cumprir cada tarefa solicitada. Os testes foram 
aplicados sem cobranças e sem deixar as crianças perceberem se estavam errando ou acertando, com o 
cuidado de sempre elogiá-las para não inibir o cumprimento do teste, pois ele era muito extenso. Chegamos, 
em alguns casos, a dividi-lo em dois momentos, especialmente para aqueles que ainda apresentavam 
dificuldades de decodificar.

Figura 3 – Aplicação do IDEIA.
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Após os resultados dos testes, iniciamos o trabalho com o convite do L.I.NEU, para que os alunos 
embarcassem nesse projeto, de tal forma pudéssemos transformar nossa sala de aula em uma grande 
experiência, em que todos teriam condições de ajudar e de receber ajuda para aprender a ler e a escrever 
cada vez melhor. 

Durante a semana, desenvolvemos várias atividades com convites diversos e, inclusive, elaboramos 
coletivamente um, convidando os pais e a equipe pedagógica da escola para a apresentação dos kits de 
alfabetização (material) à comunidade. Preparamos uma palestra, que foi trabalhada, primeiro, com os alunos 
e, num segundo momento, no encontro com os pais e equipe pedagógica, baseada nas informações que 
recebemos nas aulas teóricas sobre as boas condições para um aluno apropriar-se do ato de ler e escrever. 

Segundo Sigman et al. (2014), estes são aspectos necessários para manter o cérebro em boa saúde, 
favorecendo uma boa performance cognitiva durante os aprendizados escolares: condições físicas, 
biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais. Enfatizamos também o compromisso com a 
assiduidade e a pontualidade no cumprimento das tarefas diárias e sequenciadas, condições essas 
indispensáveis para que os alunos tivessem sucesso nas aprendizagens.

Figura 4 e 5 – Reunião de sensibilização reunindo pais, alunos, professores e coordenação pedagógica.

O Plano Globalizado, trabalhado em aulas do curso de especialização do projeto L + N, em modelo baseado 
na interdisciplinaridade e no estabelecimento do contrato didático, foi o instrumento que desencadeou a 
aplicação dos kits nas salas de aula nas quatro semanas subsequentes. Orientamos a montagem, sentando 
com os professores para elaborar esse planejamento e considerando as práticas de cada professor em 
consonância com o kit de alfabetização do L + N. 

Assim sendo, os conteúdos programados para desenvolvimento nas turmas contempladas foram mapeados, 
e as atividades e rotinas foram estabelecidas. Iniciamos acompanhando o trabalho desenvolvido pelos 
professores, orientando que iniciassem pela apresentação e confecção do L.I.NEU, com material de sucata, 
pois seria uma atividade divertida e interessante para a introdução do trabalho. 

Em seguida, sentamos para ver como, na sala de aula, deveria ser abordada a rotina elaborada, verificando 
se seria por meio de cartaz ou escrita todos os dias no quadro, mas sempre dando as sugestões e deixando 
os professores à vontade para a escolha da melhor maneira de organizar as atividades. 
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Orientamos para que encontrassem uma forma de abordar a elaboração do contrato didático entre 
professor/aluno, sem ser de forma imposta. Isso deveria ser conduzido de forma a envolver cada criança 
em sua individualidade, buscando que cada uma delas gradativamente assumisse o compromisso por 
suas aprendizagens. Seria criado um clima de sala de aula propício aos esforços de todos, no sentido do 
tão esperado ato de ler e escrever independente e individualmente, a ser alcançado por cada aluno da sala, 
principalmente aqueles que ainda necessitavam de ajuda para tal. 

Uma das proposições foi a de organizar duplas em que os que tivessem mais dificuldades fossem os escribas 
dos trabalhos realizados, mas sempre com o auxílio de um aluno colaborador nessa tarefa. A partir daí, foram 
trazidas por todos os professores diferentes estratégias de organização dos trabalhos para que os alunos se 
envolvessem nas atividades propostas em sala de aula.

Tive, durante todo o trabalho de acompanhamento pedagógico, a preocupação com a rotina, no 
sentido de os professores perceberem que o trabalho tinha uma sequência e que as crianças precisavam 
acompanhar. A rotina começava pelo momento de abertura da aula, seguida pela aplicação dos materiais 
dos kits L + N e roda de conversa com contação de histórias com ou sem material metafórico. Exploravam-
se todas as possibilidades que estavam colocadas no plano global e que aproximavam essas atividades 
dos conteúdos planejados para os outros componentes curriculares/campos do conhecimento. O material 
do L + N integrou-se naturalmente ao trabalho do professor. 

Além da utilização dos jogos e portfólios, um importantíssimo recurso, o quadro da autoavaliação, foi utilizado 
diariamente. Foram também propostas tarefas fáceis para casa – de tal forma que a criança pudesse realizá-
las sozinha. Preocupei-me também em sugerir às professoras um conjunto de atividades complementares 
que enriquecessem as aulas, tais como: aula-passeio, entrevistas, piqueniques, leituras em ambientes 
agradáveis (embaixo de uma árvore), vídeo-aula e visitas programadas à Sala de Leitura, à Biblioteca Pública, 
ao Laboratório de Informática, entre outras atividades enriquecedoras do trabalho interdisciplinar planejado.

Como as aulas passaram a ser muito dinâmicas, todos os alunos se empolgaram para cumprir as tarefas, 
e o trabalho com o material recebeu destaque com o prazer demonstrado pelas crianças ao trabalharem 
com ele. Verificamos que a ludicidade foi essencial no processo ensino-aprendizagem de crianças, 
principalmente na alfabetização.

AJUSTES NECESSÁRIOS
Para auxiliar no trabalho com as crianças com maiores dificuldades no processo de ensino da alfabetização, 
resolvemos atrelá-lo ao trabalho empreendido, pois as mesmas crianças que evidenciaram dificuldades no 
IDEIA apresentavam dificuldades na montagem dos textos do portfólio.

Esse trabalho foi por mim realizado particularmente com os oito alunos em momentos específicos, ora 
coletivamente, ora individualmente. Nas atividades realizadas em grupos, utilizei as estratégias de trabalho 
dos portfólios. Nesse momento, pude observar a troca de conhecimentos entre eles, um ajudando o outro 
a compreender melhor que caminho percorrer para conseguir aprender, sendo que, de forma interessante, 
cada um criava suas próprias estratégias para montar partes das letras, juntar as sílabas e ler palavras e frases. 
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Foi gratificante ter uma parcela de contribuição na vida daquelas crianças entregues nas nossas mãos, 
podendo realizar um trabalho tão significativo para sua vida futura, que é aprender a ler – missão que a 
nós, professores, a sociedade delega.

Após o diagnóstico com o IDEIA, logo percebemos que, se não organizássemos uma rotina para acompanhar 
na sala de aula aqueles que apresentavam dificuldades, continuaríamos com as mesmas práticas de 
atender os que já estava realizando todas as atividades, deixando de lado, sem realizar as atividades e sem 
a atenção devida, aqueles que se sentiam incapazes de realizá-las. Por isso, montamos estratégias com 
atendimento por grupos compatíveis das fases de alfabetização para atendimentos mais específicos. 

Todas as atividades eram desenvolvidas por todos, para que 
desenvolvessem cada vez mais as suas habilidades leitoras, a escrita e a 
oralidade. Para os que não reconheciam as letras e não diferenciavam as 
vogais de consoantes, foi realizado o trabalho com o quadro magnético e 
as seis formas das letras, o Alfabeto Móvel das Formas das Letras Vogais e 
Consoantes, o Dado, os Bingos das Letras e o Portfólio das Letras. Para ativar 
a memória e reconhecer letras, foi utilizado o jogo da Quadra Espelhada, 
bem como jogos eletrônicos de memória com as letras, leituras individuais 
de palavras e frases em caça-palavras e cruzadinhas. Foram também 
utilizadas escritas individuais de palavras, frases, provérbios, parlendas, 
trava-línguas e adivinhações. 

Como tarefa para casa, foram solicitadas atividades de pintura de vogais e consoantes, busca de palavras 
e pintura de sílabas em jornais e livros de empréstimo reservados na escola especificamente para essa 
finalidade. O empréstimo de livros da biblioteca escolar foi uma tarefa realizada por todos da sala diariamente.

INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E  
PRÁTICAS DO PROFESSOR
A ausência de um processo de “planejamento de ensino nas escolas”, aliado às “demais dificuldades 
enfrentadas pelos docentes no seu trabalho”, tem levado a uma contínua “improvisação pedagógica das aulas” 
(FUSARI, 2008, p.47), sendo esse um sério problema a ser resolvido pela educação brasileira. Entendemos que 
esse problema acontece pela formação precária de muitos dos cursos de hoje, em que o aspecto didático é 
relegado a um plano de menor importância no currículo de formação. Isso acaba por disseminar cada vez 
mais profissionais sem a condição de entender a verdadeira importância do planejar, pois o planejamento é, 
e sempre será, a maior ferramenta de que um professor pode dispor para desenvolver de forma competente 
o seu trabalho. Prova disso é o que acabamos de comprovar com a disponibilidade de todas as orientações 
sobre o planejamento globalizado, que, aliado ao contrato didático, se constituiu em tão importante 
ferramenta norteadora do trabalho do L + N.

Ao acompanharmos tudo de perto, tivemos a oportunidade de ter a visão geral de todas as possíveis 
intervenções e do que poderíamos implementar, pois, como o trabalho foi interdisciplinar com o currículo 
da escola e os conhecimentos e práticas da professora, um leque de possibilidades nos foi aberto. Assim, 
pontos significativos e caminhos diversos puderam ser trilhados na execução de um relevante trabalho 

Figura 6  – Trabalho desenvolvido com 
alunos utilizando as Partes das Letras.
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que resultou num extraordinário desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças, ficando evidente 
para todos que a criança é um todo e que seu envolvimento ocorrerá sempre que o esfacelamento do 
conhecimento deixe de ocorrer.

É evidente que o fato de a escola ter recebido materiais organizados e impressos com qualidade aliada 
à qualidade didática do kit de alfabetização L + N e de ter utilizado planejamento organizado, porém 
flexível, pela abertura para  implementar os diversos conteúdos curriculares da escola aos conhecimentos 
do professor, foi em grande parte o mérito do extraordinário desenvolvimento das aprendizagens das 
crianças envolvidas, despertando-lhes o interesse e dando sentido e significado ao trabalho. 

Para Moretto (2007, p.100), “há, ainda, quem pense que sua experiência como professora seja suficiente 
para ministrar suas aulas com competência”. Professores com este tipo de pensamento desconhecem a 
função do planejamento, bem como sua importância. Simplesmente estão preocupados em ministrar 
conteúdos, desconsiderando a realidade e a herança cultural existente em cada comunidade escolar, bem 
como suas necessidades. 

Ao considerar esses fatores, o trabalho proposto pelo L + N contribuiu para despertar nas crianças a vontade 
de desenvolver as atividades propostas nos materiais. Por meio dos jogos e brincadeiras, o encantamento 
pela leitura foi despertado numa comunidade de crianças. Todo esse trabalho foi possível graças ao fato 
de a rede municipal de Itajá apoiar o planejamento das atividades escolares dentro da carga horária do 
professor, pois todos os professores, em cumprimento ao Parecer nº 18/2012 CEB/CNE, que trata da jornada 
prevista na Lei Nacional do Piso do Magistério, Lei nº 11.738/2008, têm uma carga horária de 40 horas, com 
10 horas para realização de atividades.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

Eu adorei, pois está desenvolvendo mais os que não sabem ler, está fazendo eles aprenderem. Gostei de todos 
os trabalhos, porque pode cortar, colar, pintar, muitos bichinhos... Eu aprendi mais a ler, foi melhor. A história do 
L.I.NEU sem material metafórico é estranha. Aprendi muitas coisas, e o jogo da quadra espelhada, aprendi a ver as 
palavras ao contrário. Foi ótimo levar os livro para casa, estou lendo todo dia.

Aluno do 3º ano

Esse trabalho foi de suma importância... Me fez compreender melhor o ponto de partida da leitura/escrita e que o 
lúdico é mais que fundamental, é essencial para o ensino-aprendizagem das crianças. Foi o todo desse curso que 
fez mudar o meu olhar e principalmente a minha prática. E o que mais me despertou foi ver a valorização que se 
deve dar à contação de história, pois achava que contava bem, e hoje vejo que melhorou duas vezes mais. É uma 
forma mais dinâmica de criar e expandir novos horizontes e despertar nas crianças o interesse pela descoberta 
do conhecimento. Todos os materiais são encantadores. O portfólio do L.I.NEU foi uma experiência maravilhosa. 
Esse projeto aprimorou muitos conhecimentos e, o mais importante, mostrou na prática da sala de aula o fazer 
acontecer, e com muito sucesso.

Professora de turma que acompanhei
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Eu acho que ele melhorou mais, porque antes ele só procurava livros que tivessem gravuras (meio ambiente) e hoje 
ele já pega livros só com letras. Vejo ele se interessar em mandar ler todo papel que tenha letras. Ele é evangélico 
fervoroso e não pegava a bíblia, pois achava que não sabia ler. Hoje ele já abre e fica tentando ler, copia do quadro 
melhor e é um contador de história (reconta bem direitinho como foi a história da aula, todos os dias).

Mãe de um aluno do projeto

CONCLUSÕES E REFLEXÕES

Tudo vale a pena se a alma não é pequena. 

Fernando Pessoa

Concluo essa experiência, como também concluo minha vida profissional, com a convicção do dever 
cumprido e, como se diz no ditado popular, “com chave de ouro”. Um profissional da educação não pode 
jamais esquecer de sua formação continuada, base de tudo para acompanhar todo o desenvolvimento 
e amplitude, principalmente hoje, no mundo da globalização. Como já mencionei, essa especialização 
foi inédita, e sinto-me privilegiada em ter tido a oportunidade de realizar mais um sonho. Refletindo 
sobre minha vida estudantil e profissional, percebi que não sei se, por coincidência ou não, essa é a 
quarta oportunidade que tenho de participar de alguma formação na primeira turma a ser oferecida 
aos professores. Verifico também que todo o embasamento teórico recebido nesta especialização tem 
uma importância sem precedentes, pois nos levou a refletir por meio de conhecimentos imprescindíveis 
ministrados por cada disciplina. 

Aprendemos como acontece a leitura no cérebro e quais as estratégias de aprendizagem mais adequadas 
na alfabetização. Foram trabalhados conceitos que abriram novos horizontes para o chão da sala de aula. 
O curso foi importante não só para o recebimento do diploma, mas por ter proporcionado a tomada 
de consciência de que esse é o melhor caminho para os professores, dos quais escuto depoimentos do 
quanto mudaram suas práticas, de como o trabalho da sala de aula foi facilitado e do quanto o material é 
organizado e de boa qualidade. 

Todo o material e a sua aplicabilidade foi pensado para compor um conjunto de atividades 
interconectadas em que cada instrumento tem em si uma função específica de atuação para facilitar 
os avanços na alfabetização das crianças, a começar pelo teste do IDEIA (conhecer para agir), incluindo 
as  partes retas e curvas das letras para a construção de cada uma delas junto ao dado (brincadeiras), as 
cartelas plastificadas dos alfabetos móveis, os bingos das letras, a proposição e apresentação de cada 
portfólio, a autoavaliação das crianças (metarreflexão linguística) e o instrumento mais especial, que 
deslumbra as crianças, a contação das histórias com o material metafórico, que as instiga a ouvir com 
atenção e a envolver-se como se estivessem fazendo parte da história. Algumas crianças chegaram a 
dizer que a história sem material metafórico é estranha.
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Hoje percebo que houve grandes avanços entre as crianças, e as que ainda apresentam dificuldades 
mostram-se bem mais confiantes e em processo de crescimento. Iniciamos com o grupo coletivamente, mas 
variamos; em certos momentos, trabalhamos individualmente, pois o atendimento individualizado favorece 
o desempenho em tópicos que no coletivo fogem à atenção do docente. Tivemos resultados e avanços 
extraordinários, sendo evidenciada uma grande satisfação por todos que fizeram parte dessa história.

Não podia deixar de manifestar minha satisfação em ter participado do projeto LEITURA + NEUROCIÊNCIAS. 
O curso de especialização incluído nesse projeto proporcionou-nos uma formação sem igual. Tenho 
vivenciado, nos meus 34 anos na educação básica, outras novidades, mas nenhuma de maneira que nos 
fizesse reexaminar nossas ações como essa. 

Prezo que possamos de agora em diante abandonar os velhos paradigmas, assumindo os novos. Acredito 
que a educação pública é, sim, o caminho para uma geração futura mais humana e capaz de conduzir 
o gigante Brasil. Só depende de nós, educadores, que assumamos essa tão extraordinária profissão, 
capaz de gestar a transformação de um Brasil bem melhor – e que esse seja apenas o começo de uma 
intervenção com grandes resultados e possamos expandir essa experiência, fazendo um novo caminho 
para a alfabetização.





AS POSSIBILIDADES DE 
APRENDER TRANSFORMANDO 
EVA VILMA PERES DOS SANTOS
PROFESSORA DO 2º ANO

É muito importante compreender o processo de aprendizagem das crianças em sala de aula. São tantas 
as dificuldades enfrentadas no contexto escolar, que às vezes esquecemos que cada criança aprende 
de uma forma e em um ritmo diferentes. Compreender, então, como acontece esse fenômeno é uma 
necessidade inerente a todo professor.

Crenças e métodos arraigados culturalmente em nossas ações levam-nos a não enxergar 
caminhos pelos quais os alunos podem desenvolver as suas habilidades linguísticas. 
Agarrarmo-nos a um método ou outro sem conhecermos as bases neurofisiológicas 
da leitura leva-nos a cometer erros de avaliação e decisão quanto às atividades mais 
propícias para cada momento da aprendizagem do aluno (ROCHA, 2015, p. 49).

Não há como enxergarmos caminhos se não os buscarmos. Para alcançar o objetivo de compreender 
alguns porquês que poderiam desentravar muitos problemas de minha sala de aula, tinha intenção de 
cursar uma especialização na área de Psicopedagogia. Por causa desse anseio, cursei a especialização em 
Alfabetização + Neurociências: interface da educação integral, no seio do L+N, com muitas descobertas, 
o que colaborou de forma positiva para o desenvolvimento de meu trabalho em sala de aula.

Durante toda a minha carreira profissional, senti insatisfação, angústia porque não compreendia 
o processo de evolução ou a ausência dela na vida escolar de alguns alunos. O que fazer, então, se 
fracassei nas minhas tentativas de fazê-los descobrir a escrita alfabética? Apesar do empenho, do 
esforço empreendido, por que isso aconteceu? Para compreender isso, tive que me permitir quebrar 
tabus e me libertar de muitos conceitos que desfavoreciam a aprendizagem de meus alunos.

A APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS L+N
O trabalho realizado com o projeto Leitura+ Neurociências foi desenvolvido na turma do 2º ano. Tudo 
começou pelo Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais (IDEIA), que nos proporcionou um novo 

durante toda a minha carreira profissional senti insatisfação porque 
não compreendia o processo de evolução ou a ausência dela na vida 
escolar de alguns alunos. O que fazer, se fracassei nas minhas tentativas 
de fazê-los descobrir a escrita alfabética? Apesar do empenho e esforço 
empreendido, por que isso aconteceu? Para compreender isso, tive 
que me permitir quebrar tabus e me libertar de muitos conceitos que 
desfavoreciam a aprendizagem de meus alunos
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olhar no tocante ao acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem das crianças, diferentemente 
daqueles que rotineiramente realizamos em relação à apreensão da leitura e da escrita. 

Tudo começa na retina [...] só a região central da retina, chamada de fóvea, é rica em células 
fotorreceptoras de resolução muito alta, os cones. Esta região, que ocupa cerca de 15º do 
campo visual, é a única zona da retina realmente útil para leitura. Só ela capta as letras com 
detalhes suficientes para reconhecê-las (DEHAENE, 2009, p.26).

Essa leitura, até então por mim desconhecida, foi muito importante para que eu pudesse ter um novo olhar 
para minha sala de aula, sobretudo para aqueles alunos que apresentavam dificuldades para aprender a 
decodificar a escrita alfabética. Pude perceber que esses alunos têm um elevado grau de desconcentração. 
Eles têm muitas dificuldades em focar, por exemplo, no que está escrito na lousa. Acima desta, há o alfabeto 
ilustrado desde o começo do ano, todavia, apesar de precisarem delas para escrever as palavras, isso ainda 
acontece de forma mecânica, uma vez que essas crianças nunca concluem as tarefas propostas para a turma, 
ficam inquietas, perturbando os colegas. Copiam letra por letra do quadro, sem fazer uma relação com o som. 
Elas não podem usar como ajuda o “nosso captor visual”. Por copiarem apenas para cumprimento do dever, 
não se percebia nenhum movimento no olhar deles que fosse capaz de fotografar as palavras.

Este trabalho teve início em 19 de abril de 2016. Na ocasião, convidamos os pais, apresentamos o projeto e 
seu objetivo. Mostramos a importância do IDEIA e o material didático a ser aplicado e apostamos que seria 
um instrumento eficaz utilizado pelo professor na tentativa de um fazer pedagógico diferente, capaz de 
fazer avançar principalmente as crianças com muitas dificuldades no processo de alfabetização.

No período de realização dos testes, foi um desafio, um bom desafio, pois tivemos a oportunidade de aplicá-
los individualmente com todos os alunos. Como o material era diferente e a metodologia aplicada também, 
isso favoreceu uma mudança a partir desse momento, pois pude ter um diagnóstico tanto das potencialidades 
quanto das dificuldades de cada um. 

Ter um contato mais direto e dar às crianças a atenção de que tanto precisam, ajudou-me a trabalhar com as 
reais necessidades delas, alcançando o objetivo dos testes, que consistia em proporcionar evidências que 
subsidiem “o desenvolvimento de um trabalho didático de alfabetização ágil, adequado às necessidades 
reais das crianças”. (NASCHOLD, 2016b). 

Desde então, comecei a visualizar, ainda que pequenos, os resultados positivos de meu trabalho. As atividades 
desenvolvidas nos testes despertaram a curiosidade dos alunos, e todos simultaneamente queriam participar. 
A execução dos testes foi um sucesso, pois alguns dos alunos para quem parecia que nada chamava atenção 
começaram a interessar-se pelo material utilizado na sala de aula a partir daquele momento. 

A compreensão, mesmo que um tanto estreita, do processo que ocorre para a criança aprender a decodificar 
a escrita alfabética, somada ao resultado dos diagnósticos de cada criança, teve grande relevância para 
meus pequenos e para minha carreira profissional. Parece que pela primeira vez, em minha sala de aula, 
tenho consciência do que devo fazer. 
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Vimos que, para muitos, a aprendizagem não acontece tão depressa, talvez por causa da “decodificação, 
a lenta transformação de uma sequência de letras totalmente nova (Umdgia, serka dasdôzi óraz) em 
sons que, de repente, como por milagre, se tornam palavras inteligíveis [...], não temos alternativas senão 
decodificá-las em sons” (DEHAENE, 2009, p. 41). 

Só que, para que isso aconteça, a pronúncia precisa ser acessada. Para Stanislas Dehaene, existem duas vias 
de leitura que são ativadas simultaneamente: a lexical e a fonológica.

Dispomos todos de uma via direta de acesso às palavras, que nos evita pronunciá-las 
mentalmente antes de compreendê-las. Contudo, nos leitores experientes, a sonoridade 
das palavras continua a ser utilizada, mesmo se dela não tivermos consciência. Não se trata 
de articulação – não temos necessidade de mover os lábios nem mesmo de preparar um 
movimento da boca. Mas a nível mais profundo de nosso cérebro, as informações sobre a 
pronúncia das palavras são automaticamente ativadas (DEHAENE, 2009, p. 40).

O fato é que meus alunos se apaixonaram pelo L.I.NEU. Logo que o conheceram, ouvindo sua história, 
foram levados a perceber que aquilo iria ajudá-los a aprender a ler e escrever. A forma como o trabalho foi 
planejado direcionou-nos a fazer a intervenção necessária de uma forma antes nunca vista, pois a coisa foi 
acontecendo processualmente no decorrer do desenvolvimento das aulas, com a aplicação dos recursos 
didático-metodológicos fornecidos para o projeto.  

Não se pode descrever com palavras o significado desse projeto para minhas crianças e para mim. Foi mais 
fácil explorar por etapas. Com os portfólios, todos os dias, as crianças ouviam uma história, liam uma história, 
faziam a interpretação oral e escrita e concluíam expressando suas impressões por meio de desenhos. 

A aplicação desse material metafórico ampliou a compreensão textual de todos os alunos, pois proporcionou 
para eles de forma gradativa o controle da aprendizagem de cada criança pela metarreflexão diária de suas 
conquistas em relação ao aprendizado da leitura e da escrita (NASCHOLD, 2015a). É fato que o trabalho 
desenvolvido diariamente com os portfólios despertou o interesse das crianças pela leitura, melhorando seu 
desempenho de forma consciente.

O livro e o portfólio do L.I.NEU abriram a oportunidade para que meu trabalho ganhasse novas dimensões, 
favorecendo um trabalho direcionado, mais claro, principalmente com a aplicação dos kits utilizados pelos 
alunos, que se adaptaram rapidamente à nova rotina adotada, com a roda de conversa, as atividades 
propostas dos portfólios, as pinturas, os desenhos, recortes e colagens. Isso proporcionou às crianças 
perceber que sabiam fazer muitas coisas e que não tinham consciência de que sabiam. Vê-las motivadas 
foi algo extraordinário. Motivou também a mim e os pais, que a partir da apresentação do projeto se 
comprometeram em acompanhar seus filhos, possibilitando o cumprimento das metas referentes ao 
nosso trabalho, especialmente no caso daquelas crianças que ainda não haviam despertado para a forma 
de organização do sistema alfabético de leitura e escrita.

A partir do despertar para a ideia de que “o trabalho docente é uma atividade intencional, planejada 
conscientemente visando a atingir objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e ordenado” 
(LIBÂNEO, 1994, p. 96), minhas ações pedagógicas tomaram uma nova dimensão.
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Teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No 
entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora 
da realidade. (FREIRE, 1989, p. 67).

Na minha concepção pedagógica, o fato de muitas crianças não terem consciência fonológica dificultava 
sobremaneira o seu avanço na alfabetização. Isso requeria um trabalho árduo quando tínhamos crianças 
nesse nível, e outras com leitura de texto fluente ou quase fluente. Também tornava imprescindível um 
trabalho individual, para não deixá-las para trás. No entanto, na quebra de meus conceitos integrei às 
minhas aprendizagens o trabalho em paralelo com a compreensão do sentido de histórias contadas (bem 
como de textos variados) por todas as crianças, pois embora

a um primeiro olhar, a compreensão do sentido pode parecer algo que deve constituir-se 
em preocupação do trabalho de alfabetização somente mais adiante, na ocasião em que as 
crianças já tiverem dominado o código alfabético. Todavia, a compreensão de sentido inicia 
muito antes de tudo e deve acontecer precocemente e em paralelo com os processos focais 
de alfabetização formal (NASCHOLD et al., 2015e, p. 269).

Uma vez mudando a minha prática pedagógica no cotidiano escolar, o planejamento transformou-se em 
uma ação mais consciente, intencional, como aponta Vasconcelos:

O planejamento enquanto construção-transformação de representações é uma mediação 
teórica metodológica para ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e 
intencional. Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, 
e para isto é necessário estabelecer as condições objetivas e subjetivas prevendo o 
desenvolvimento da ação no tempo (VASCONCELOS, 2000, p.79).

Como eu já tinha em mente o material e a metodologia desenvolvidas nos kits de L+N, o planejamento das 
ações pedagógicas fluíam com mais rapidez e satisfação.

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
A escola em que trabalho não dispunha de espaço físico para realização dos testes no contraturno, no 
entanto, conseguimos o espaço da Escola Estadual João Tertulino Lopes para realização dos testes do 
IDEIA. O coordenador pedagógico de minha escola não participou da especialização para a orientação 
do trabalho com os kits. Mesmo assim, uma colega aluna do curso auxiliou-nos na aplicação dos testes 
e dos kits. Fazer parte desse projeto Leitura + Neurociências, mesmo com as dificuldades enfrentadas 
diariamente para cumprir todas as tarefas, possibilitou-me crescer profissionalmente e desenvolver com 
os alunos uma alfabetização diferenciada, me fez avaliar minhas práticas e refletir sobre o quanto foram 
satisfatórios os momentos vividos durante esse processo. 

INTEGRAÇÃO AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DO PROFESSOR
Antes do início dos trabalhos com os kits do projeto Leitura + Neurociência, foi feito um estudo prévio em 
forma de mapeamento, com análise situacional do nível de aprendizagem de cada criança. Essa análise foi feita 
pela supervisão pedagógica da escola com o objetivo de nortear o planejamento pedagógico que acontece 
semanalmente em equipe. Os conteúdos e parte da ação metodológica, como as oficinas de leitura, de escrita e 
de matemática, faziam parte do planejamento anual que propúnhamos executar. As oficinas de leitura e escrita 
estavam incluídas no trabalho dos portfólios, jogos e brincadeiras, o que as deixou mais interessantes. 
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O projeto de leitura e escrita estava bem atrelado aos clássicos infantis, e dessa vez pudemos utilizar uma 
metodologia diferente que proporcionava que o aluno expandisse sua criatividade com a leitura, escrita e 
pintura com o L.I.NEU, material de grande suporte pedagógico, que encantou a criançada desde o primeiro 
momento em que entrou na sala de aula.

O L.I.NEU passou, então, a fazer parte da vida das crianças. Sua história trouxe variados assuntos e 
experiências vivenciados por elas. Isso facilitou o trabalho de intervenção do professor. O L.I.NEU tornou-
se símbolo desse projeto. Em virtude disso, os alunos ficaram mais próximos da professora; empolgada 
pela motivação deles, pude realizar a intervenção necessária para cada aluno mudar de estágio no tocante 
à apreensão da leitura e da escrita. Nas produções textuais, consegui identificar as dificuldades individuais 
dos alunos e planejar as intervenções de acordo com a dificuldade apresentada.

Quantas descobertas as crianças fizeram pelo caminho da leitura, no mundo da fantasia, do saborear a 
história do livro contada pelo professor. Uma das descobertas foi como L.I.NEU vivia e como ele conseguiu 
chegar até a escola. Neste momento, foi feita uma breve explicação sobre o meio de vida dos homens 
das cavernas. E o que era uma caverna? E a história dava conta de tudo o que L.I.NEU viu pelo caminho. 
Ele transformou em aprendizagem as formas das letras, que foi a maior descoberta feita por ele. A partir 
destas descobertas, foi desenvolvido todo esse trabalho envolvendo leitura e escrita. “Para ocorrer uma 
situação de aprendizagem, deve-se estabelecer uma relação entre ensinante e aprendente e destes com o 
conhecimento” (FERNÁNDEZ, 1994, p. 65). O fato é que o contato mais direto com os alunos desde os testes 
do IDEIA estabeleceu uma relação mais estreita entre professor e aluno.  

Logo após a contação da história de L.I.NEU, foi usado o kit Eu e a escola, trabalhando-se a identidade 
das crianças por meio de crachá e ficha do estudante. A partir do registro de nascimento, algumas 
crianças fizeram grandes descobertas: descobriram que era o primeiro documento, que precisavam ter 
conhecimento das informações contidas ali e também de sua estrutura. Realizávamos com frequência o 
quadro da roda de conversa, e, nesse ambiente de alfabetização diferente do bê-a-bá, as crianças realizam 
a autoavaliação das suas aprendizagens no dia a dia.

No kit B: Eu, as letras e palavras na escola do L.I.NEU, pudemos trabalhar o livro de história L.I.NEU e o enigma 
das letras. Com o portfólio de atividades didáticas da história, os alunos puderam usar e trabalhar sua 
imaginação mediante as leituras feitas pela professora antes da execução do portfólio. Nesse kit, tivemos 
a confecção do robô com material reciclável. Foi muito interessante ver o empenho de cada aluno. Nessa 
atividade, eles usaram a cooperação mútua, solidariedade e união, pois uns ajudavam os outros. Foi um 
verdadeiro aprendizado. 

Os objetos metafóricos, por sua vez, envolvem e prendem o olhar das crianças. Trata-se de um material 
riquíssimo para contar e recontar histórias, uma vez que ajuda a desenvolver a imaginação e a criatividade. 

Outro material utilizado foi o kit C: Eu, o jogo e a brincadeira no mundo das letras e palavras. Começamos 
com o quadro magnético, usando-o para mostrar às crianças as formas que as letras têm (retas e curvas).  
O quadro é manuseado pelas próprias crianças para que elas descubram como se formam as letras.
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No kit D: Eu, a literatura e a escrita na literatura infantil, não foi trabalhado o portfólio da Menina bonita do 
laço de fita, mas, com o livro dessa história e o material metafórico, fizemos um trabalho satisfatório sobre 
inclusão na sala de aula, a aceitação de como somos e o respeito pelas diferenças. Durante o período do 
projeto, foram utilizados vários livros em diferentes contextos, como A história de Pinote, o Fracote e Janjão, 
o Fortão (Alimentação Saudável e Amizade), João e Maria (Masculino e Feminino, Família, Pobreza, Valores), 
e ainda o portfólio de Chapeuzinho Amarelo, que fala dos tipos de histórias contadas através dos tempos 
sobre os cuidados que devemos ter com as  pessoas que vivem à nossa volta (Sedução).

Concluímos essa fase do trabalho com chave de ouro: a capa da contação de história e as palavras geradoras. 
Assim, as crianças puderam fazer a leitura das palavras a partir das fichas e criar suas próprias palavras do 
entendimento da história vivida por elas. Foi um trabalho muito rico e oportunizou para as crianças a 
ampliação de vocabulário, o desenvolvimento da oralidade e a produção escrita.

A essência do processo de alfabetização é caracterizada pela aquisição da leitura e da escrita. Sabe-se, 
porém, que esses dois processos evoluem a partir da aquisição da linguagem, das habilidades mentais e 
estímulos em ações motoras (fala, escrita, leitura). 

DEPOIMENTOS SOBRE O TRABALHO
A contribuição do trabalho dos kits L+N na minha sala de aula foi ímpar. Destaco aqui o desenvolvimento 
oral das crianças, a construção do saber e atividades que consideravam as características das crianças, as 
respostas ao trabalho e as relações sociais de ensino, sem levar ao pé da letra aquela relação grafofonológica 
pouco atraente postulada nas cartilhas tradicionais, mas trabalhando-a de uma forma natural que envolvia 
e ensinava.  O projeto L+N ajudou as crianças a ler e a escrever, dentre outras formas de aprendizagem, 
pois  “o princípio didático mais universal do ensino é o de que devemos partir do conhecimento que os 
alunos trazem” (NASCHOLD et al, 2015d, p. 337).

Para concluir este trabalho, foram colhidos depoimentos em diferentes momentos da aplicação do projeto 
L+ N. Durante esses meses de aplicação do projeto, ficou marcado para mim o fato de as crianças esperarem 
ansiosas pela minha chegada em sala de aula para desenvolver o trabalho. Com esse entusiasmo, elas 
tiveram um ganho enorme em ter vivido esse momento de transformação, em especial a partir do trabalho 
com os portfólios. 

[...] Gostei muito do trabalho desse projeto, pois minha filha fala bastante de tudo o que faz na sala de aula: leitura, 
pinturas, desenhos. Ela gosta muito do que está fazendo [...]

Mãe de uma aluna: Laís

[...] Eu adoro desenhar e aprender tudo o que tinha no portfólio. Gostava também de cortar e colar palavrinhas [...]
Aluna: Vitória

[...] Gostei da história de L.I.NEU. Eu era como ele e hoje já sei ler. Gosto de pintar, desenhar, cortar e colar palavrinhas [...]
Aluno: Alef

[...] Eu gosto de cortar as palavras, desenhar, pintar e ouvir as histórias contadas na sala de aula [...]
Aluno: Felipe
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[...] Eu gostei muito da história e do livro de L.I.NEU. Aprendi a gostar de desenhar e ler os livros de projeto [...]
Aluna: Geovana

[...] Vejo o trabalho da colega professora Eva, em relação ao projeto L+N, muito bom. O material utilizado é de boa 
qualidade, e o melhor é que todas as crianças utilizam esse material de forma concreta. Percebo alegria e dedicação 
nas crianças na realização das tarefas desenvolvidas na sala de aula. Vejo também a dedicação e desempenho da 
professora na execução do projeto. É notório o avanço na aprendizagem das crianças [...]

Professora: Josélia

[...] Observando o trabalho da colega, percebo a grande dedicação com que ela abraçou o projeto. Como fazemos parte 
da mesma equipe de planejamento semanal, tive a oportunidade de acompanhar de perto suas ações pedagógicas. 
Vimos como a utilização do material dos kits como suporte favoreceu significativamente o rendimento escolar de sua 
turma. O portfólio foi um grande incentivador para execução de planejamentos futuros desta escola [...].

Professora: Zoraide

[...] Há uma diferença considerável na prática pedagógica da professora Eva depois do projeto L+N. O entusiasmo dela 
contagia os alunos, pais e comunidade escolar [...]

Coordenador pedagógico

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Ao iniciar o curso de especialização, tinha uma expectativa: em que e como esse curso contribuiria para 
ajudar a superar as dificuldades de minha turma? Ao pensar em fazer um curso dessa natureza, eu tinha 
um anseio: descobrir os motivos do fracasso daqueles alunos que têm dificuldade de aprender a ler e 
escrever, e compreender melhor o processo de evolução da aprendizagem.

Depois de algumas leituras, como Dehaene (2009), com a aplicação do IDEIA e dos kits, começamos a 
compreender melhor esse processo. Entendemos, por exemplo, o que Dehaene (2009) quis dizer quando 
explica que a retina do olho da criança é o que fornece as células fotorreceptoras para a leitura. De posse 
dessa informação, pude utilizá-la a favor de meus alunos no sentido de tentar ajudar aquelas crianças que 
não se concentravam nas tarefas de leitura, dando-lhes atenção individual para que as realizassem. 

Desde a aplicação do IDEIA, quando começamos a dar atenção individual a cada criança, notamos que elas 
ficaram empolgadas e comprometidas com o projeto. Notamos também que até as mais inquietas estavam 
prestando mais atenção nos momentos de contação de histórias. 

Vi a relevância de compreender como se dá o processo de aprendizado da leitura e da escrita, para a partir daí 
saber como agir. Anteriormente, acreditava que algumas crianças de minha sala de aula não queriam aprender 
e que a culpa de não quererem aprender a ler era dos pais. Neste momento, busco elaborar um projeto de 
intervenção que supere essa visão redutora. Antes, por causa de minha ignorância no tocante à compreensão 
do processo cerebral para apreensão da decodificação da escrita alfabética, poderia pensar dessa forma. Já 
hoje visualizo um caminho mais aberto, que me desvela uma proposta de intervenção que consegue envolver 
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as crianças e pais numa aliança com o trabalho de alfabetização realizado por mim. A ideia é trilhar caminhos 
para que os alunos aprendam de forma lúdica. Foi maravilhoso o aprendizado dos alunos. Os portfólios vieram 
recheados de conteúdo, brincadeiras, leituras e jogos. Os alunos aprenderam divertindo-se.

O projeto L + N proporcionou a aceleração no processo de aprendizagem dos alunos. A ludicidade – 
brincar com as palavras, cantar, ouvir e narrar histórias infantis, desenhar, pintar – despertou as crianças 
para participarem ativamente das aulas, proporcionou o prazer da descoberta e a oportunidade de saber 
igual aos coleguinhas e fez com que todos eles mudassem de fase. Por exemplo: alguns alunos que ainda 
não relacionavam letra/som conseguem ler palavras simples; alguns liam apenas palavras simples, agora 
conseguem ler com poucas dificuldades nas palavras complexas; os que decodificavam de forma lenta, 
silabando, conseguem ler com fluência.

O projeto também me proporcionou a reflexão sobre minha prática pedagógica. É como se minha mente 
fosse fechada e tivesse se aberto para algo novo. As leituras, as discussões de grupo, a própria metodologia 
dos portfólios, favoreceram uma boa reflexão sobre o trabalho que eu vinha desenvolvendo na minha 
sala de aula. Hoje, consigo visualizar uma prática diferente para um futuro bem próximo, pois, depois 
desse projeto, tenho um novo olhar. Com este novo olhar sobre ensinar e aprender, ficou mais claro o 
entendimento de que a aprendizagem é resultado de um processo de construção e reconstrução a partir 
do sujeito sobre o próprio objeto de conhecimento.







ENTRE LETRAS E PALAVRAS 
OSCARINA DANTAS DE MOURA
PROFESSORA DO 3º ANO

Um dos motivos que me levaram a buscar cursar a especialização oferecida pela UFRN pelo projeto 
L + N foi a busca de aperfeiçoamento e de ampliação do meu fazer pedagógico, com a finalidade de 
contribuir para o ensino e a aprendizagem dos meus alunos. Eu queria ir mais além, e o mais além 
significaria fazer uma pós-graduação, que para mim não seria apenas a realização de um sonho, mas 
soava aos meus ouvidos como proposta nova para somar com a minha experiência e melhorar a 
alfabetização dos meus alunos, que necessitavam do aprimoramento da leitura e da escrita. 

Era preocupante perceber que, mesmo diante das minhas inovações, um pequeno grupo de alunos 
tinha necessidade de ajuda em sua alfabetização, algo que eu não conseguia solucionar. Nesse sentido, 
vale lembrar que

crianças que chegam à escola sem a necessária convivência com os jogos de linguagem 
de suporte à aprendizagem escolar necessitam ser familiarizadas com eles, a fim de 
que rapidamente adquiram essa desenvoltura. Isso depende de que os professores, 
tendo clareza sobre esse fato e acreditando na capacidade das crianças, criem situações 
adequadas no cotidiano da alfabetização dessas crianças (NASCHOLD et al, 2015e, p. 275). 

No desenvolvimento do projeto, fui percebendo que focar o trabalho de alfabetização nos atores 
principais desse processo educativo, que são os alunos, e considerar as noções básicas do funcionamento 
cerebral durante a leitura me ajudariam a entender o processamento geral da leitura e a forma mais 
adequada de alfabetizar as crianças. Com os conhecimentos que hoje tenho, acredito no pressuposto 
de que o professor, conhecendo um pouco mais do que ocorre no cérebro do aluno durante a leitura, 
tem maiores possibilidades de desenvolver com eficácia o ensino. Analisando, neste ponto do trabalho, 

no desenvolvimento do projeto, fui percebendo que focar o trabalho 
de alfabetização nos atores principais desse processo educativo, que 
são os alunos, e considerar as noções básicas do funcionamento 
cerebral durante a leitura me ajudariam a entender o processamento 
geral da leitura e a forma mais adequada de alfabetizar as crianças. 
Com os conhecimentos que hoje tenho, acredito no pressuposto 
de que o professor, conhecendo um pouco mais do que ocorre no 
cérebro do aluno durante a leitura, tem maiores possibilidades de 
desenvolver com eficácia o ensino. Analisando, neste ponto do 
trabalho, o processo de formação que vivenciei, vejo que ele é ousado 
e propõe a implantação de um método de alfabetização inovador



316

o processo de formação que vivenciei, vejo que ele é ousado e propõe a implantação de um método de 
alfabetização inovador. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
O projeto L+ N veio para somar-se aos meus conhecimentos, oportunizando às crianças sob minha 
responsabilidade a oportunidade de aprender com diferentes materiais de alfabetização que, divididos em 
kits, foram tanto para os educandos quanto para o educador uma forma lúdica e interessante de alfabetizar 
e ser alfabetizado. O trabalho foi desenvolvido partindo do conhecimento teórico de como a ciência explica 
a nossa capacidade de ler até chegar na escrita convencional, partindo de um processo de leitura que 
começa no olho. Para esse argumento, Dehaene (2012) afirma que apenas o centro de nossa retina, a fóvea, 
possui uma resolução suficientemente elevada para reconhecer os detalhes das letras. Cumpre esclarecer 
que o projeto objetivou auxiliar, com todas as suas ferramentas, o professor a desenvolver trabalho de 
qualidade na alfabetização que obtivesse bons resultados.

O projeto L + N começou a ser aplicado partindo 
do IDEIA, entendido como o processo analítico de 
que se vale o professor para conhecer cada criança 
em suas necessidades e particularidades. Ao aplicar 
o IDEIA, foi possível diagnosticar que seis crianças 
necessitavam ser monitoradas com atenção para 
a aquisição da leitura e da escrita. Foi também 
possível constatar que alguns alunos estavam bem 
encaminhados quanto à aquisição da leitura e da 
escrita e que os kits do L + N iam ajudá-los nesse 

processo. No diagnóstico pelo IDEIA, percebi também que subestimei alguns alunos ao prever que eles 
não conseguiriam atingir um escore médio. No entanto, eles me mostraram um resultado satisfatório, 
revelando potencialidades que me animaram.

A ciência tem sistematicamente mostrado que diagnósticos iniciais produzidos por instrumentos 
padronizados, quando aplicados para guiar a ação futura, agregam velocidade e avanços científicos 
inestimáveis. No lastro desse ponto de vista, o IDEIA, ao ser utilizado pelo professor como um pré-teste 
diagnóstico, objetiva proporcionar evidências que subsidiem o desenvolvimento de um trabalho didático 
de alfabetização ágil, adequado às necessidades reais das crianças e ao tempo presente.

De acordo com a introdução do IDEIA (NASCHOLD, 2016b), o diagnóstico é entendido como o processo 
analítico de que se vale o professor para a identificação tanto das potencialidades da criança quanto das 
dificuldades que necessitam ser trabalhadas durante o processo, de forma rápida, porém suave. Nesse 
cenário, o diagnóstico das condições iniciais apresenta-se como possibilidade de realizar uma intervenção 
pedagógica que credita às potencialidades das crianças os possíveis viáveis (FREIRE, 1987). 

Os testes do IDEIA aplicados em minha turma estavam constituídos por uma bateria de 12 testes que avaliam 
na criança aspectos ligados à atenção dirigida e à memória visual, motora e verbal, referentes aos aspectos 

Figura 1 – Professora e criança na aplicação do IDEIA.
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grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos da leitura e da escrita, bem como a compreensão 
do sentido de histórias infantis lidas e contadas, o que dá respaldo à professora (Ibid). 

O IDEIA foi aplicado entre nos meses de abril e maio de 2016, em dias alternados, por razões da falta de 
espaço físico, em outro horário, sem ser o da aula, tendo contado com a coordenadora Mara Carmelita 
Pessoa Lopes e Lopes para a aplicação.

Mara é a coordenadora que nos auxiliou em Itajá, pois residíamos na mesma cidade. Embora ela seja 
coordenadora em Ipanguaçu, não se opôs em fazer o papel de coordenadora e auxiliar em minha sala 
de aula. Direta ou indiretamente, outras pessoas contribuíram para realização de um bom e proveitoso 
trabalho. Ressalto a força que a supervisora da instituição onde ensino tem dado durante esse período, 
mesmo não conhecendo a fundo o projeto L+N.

Nesse período inicial, as crianças já se encontravam com noções básicas de diferentes tipos de gêneros 
textuais, além de trazerem um conhecimento de mundo que é de fundamental importância para seu 
ensino e aprendizado.

As crianças, quando ingressam na educação formal, já trazem consideráveis conhecimentos 
metalinguísticos e explícitos, que ocorrem com prioridade no universo escolar [mas não 
somente nele], propiciam a alfabetização. (NASCHOLD, 2015a, p.19). 

A todo o momento, o objetivo do L + N se fazia presente em sala de aula. A busca pela socialização não 
partia só do professor e do aluno, mas também envolvia os pais, que estavam sempre a par do nosso 
trabalho junto aos seus filhos.  Após esses momentos iniciais, as crianças já tiveram um olhar diferenciado 
para os momentos vividos e os que ainda teríamos o prazer de vivenciar ao longo do projeto. Assim que 
conheceram o projeto e me viram tão motivada ao falar sobre ele, todos os alunos se comprometeram em 
realizar todas as etapas do trabalho, desde os testes do IDEIA até as atividades finais. 

No desenvolvimento do trabalho, as aulas tornaram-se uma espécie de troca de informações entre alunos 
e professor: descobrimos juntos, com os kits L + N, o prazer de aprender a ler, escrever e nos comunicar, 
já que escrever, ler e falar são três diferentes atividades da alfabetização que caminham de mãos dadas e 
devem ser conduzidas paralelamente. Foram trabalhados os quatro kits.

Kit A – Eu e a Escola 
No kit A, desenvolvi trabalhos com a leitura e a escrita, partindo da 
formação das letras dentro do contexto do plano globalizado com 
o contexto social. Começamos pelo convite do projeto, e foram 
levados para sala outros diferentes tipos de convites, além do 
convite do L.I.NEU. Lá identificamos para que servia cada convite, 
a quem seria enviado, de que gênero e tipo textual se tratava, o 
momento em que aquele convite poderia ser usado, entre outros 
aspectos. Em seguida, veio a produção do texto para o convite dos 
pais, bem como a leitura em grupo e individual.

Figura 2 – Crianças e professora trabalhando  
com variedades de convites. 
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A seguir, trabalhamos com a ficha do estudante, desenvolvendo um trabalho de pesquisa. Cada criança tinha 
em mãos a cópia do seu registro de nascimento, conhecendo assim mais uma tipologia e gênero textual, bem 
como o fundo de sua história, com a coleta dos dados que a ficha pedia. Fiquei admirada de algumas crianças 
desconhecerem sua naturalidade, data de nascimento e muitos outros detalhes que a ficha continha.

O crachá, escrito e decorado por eles, foi trabalhado em cada aula de forma diferente, ora enfatizando as 
vogais, ora as consoantes, ora as sílabas, entre outros aspectos dos nomes de cada criança da sala de aula.

O quadro da roda de conversa era geralmente utilizado nos momentos finais como possibilidade de os 
alunos se autoavaliarem no aprendizado do dia. Nesses momentos, cabia a mim conduzi-los, respeitando 
seus interesses e suas respostas, no que resultasse em aprendizado para cada um. 

Kit B - Eu, as letras e palavras na escola do L.I.NEU. 
Trabalhar o livro do L.I.NEU foi um encanto. L.I.NEU foi ensinando a forma das letras, o que ocorreu de 
modo dinâmico e enriquecedor. Com L.I.NEU, foram desencadeadas diferentes atividades, como leitura, 
escrita e interpretação textual, além das variadas formas de conto e reconto da história, com livro, com 
material metafórico, com a capa da contação de histórias. O L.I.NEU foi contado em três momentos na sala 
de aula, no ônibus e, finalizando, na biblioteca pública, onde os alunos tiveram contato com outros livros.

O kit conta com outros materiais, como: portfólios do L.I.NEU, folha de recorte da atividade linguística do 
portfólio, bonecos do L.I.NEU, folha de recorte da história L.I.NEU e o enigma das letras, o origami do avião 
e os objetos metafóricos da história do L.I.NEU.

Complementando a história do L.I.NEU, veio o portfólio Amarelinha da Leitura, com folha de recorte de 
elementos linguísticos do texto, explorando as letras, sílabas, palavras, frases, etc. O trabalho com todos esses 
recursos despertou cada vez mais em minhas crianças o desejo de continuar no projeto para sair como um 
bom leitor. Todas essas experiências com o L.I.NEU serviram para comprovar que estou no caminho certo 
e que leitura parte do interesse do aluno, mas as atividades para desenvolvê-la devem ser assim mesmo, 
trabalhadas de formas variadas.

Figura 3 – Crianças e professora na contação de 
história com a Cesta Metafórica.

Figura 4 – Crianças e professora na construção 
do Portfólio de L.I.NEU.

Figura 5 – Contação da história do L.I.NEU 
utilizando o livro.



319

Kit C - Eu, o jogo e a brincadeira no mundo das letras e palavras.
Foi um sucesso o quadro magnético utilizado em sala, manuseado pelas crianças 
na formação das letras e formação de palavras, quando estudamos os meios de 
transportes e outros conteúdos. Cada criança teve a oportunidade de construir a 
letra ou a palavra geradora. O alfabeto móvel da forma das letras foi trabalhado 
em sala com pequenos grupos, oportunizando a participação de todos e tendo 
como suporte a montagem pelos grupos com correção e rapidez. O alfabeto 

(pequeno) funcionou como treinamento para reforçar o conhecimento adquirido.

O jogo da quadra espelhada foi utilizado em sala de aula de forma variada. Além da sua finalidade, eu o 
utilizei para novas estratégias (ditado ilustrado, ditado mudo, ditado de listagem de palavras com a letra 
indicada). Esse tipo de atividade é motivadora para a criança e necessária para o desenvolvimento da 
leitura e da escrita.

O portfólio das formas das letras foi desenvolvido de forma interdisciplinar com os conteúdos trabalhados; o 
portfólio contemplou atividades de leitura, escrita, recorte, colagem, pintura e até mosaico. Utilizamos diferentes 
materiais para colorir e preencher esse portfólio. Todo o trabalho foi realizado com estímulo e participação. 

Trabalhamos com o dado da forma das letras, acompanhado do dado de papel, do bingo das formas das 
vogais e do bingo das formas das palavras. Esse conjunto de materiais foi muito interessante e proveitoso 
para o ensino da leitura e da escrita. As crianças adotaram uma atitude solidária, participativa, e ficaram mais 
ativas, sem falar na alegria em trabalhar com o material. Essa foi uma das estratégias de trabalhar leituras orais 
e escritas de forma significativa e lúdica, explorando sempre grafemas, fonemas e morfemas das palavras.

Kit D – Eu, a leitura e a escrita na literatura infantil.
O trabalho com os livros foi mais extenso, tanto quanto prazeroso e satisfatório. Os dez livros do kit foram:

• Contos de Fadas  
• Menina bonita do laço de fita  
• Caindo na real 
• A fada que tinha ideias  
• João e Maria 
• Pinote, o fracote e Janjão, o fortão. 
• Lendas brasileiras 
• L.I.NEU e o enigma das letras 
• Gato que pulava em sapatos 
• Batalhão das letras

Os livros foram todos trabalhados de forma interdisciplinar com os conteúdos selecionados no cronograma 
de trabalho do projeto globalizado, traçado em consonância com o plano anual da escola. As historinhas 
tinham a minha participação e a dos alunos na contação e no reconto. A leitura desses livros acontecia 
sempre nos primeiros momentos da rotina, ocasião em que a imaginação flui e a alma entoa o prazer de 

Figura 6 – Crianças utilizando o 
Alfabeto Móvel das  
Formas das Letras.



320

deleitar-se em uma boa história, quando as metáforas tomam lugar de encanto e de desvendamento da 
compreensão. Era esse o momento da leitura ou conta-reconta, realizada no cantinho da leitura. A capa da 
contação, as palavras geradoras recebidas em fichas plastificadas e os materiais metafóricos acompanharam 
a contação de algumas histórias, que foram contadas ou lidas das mais diferentes maneiras. 

Além do L.I.NEU, outros portfólios, como Chapeuzinho Amarelo, parábola de Leonardo da Vinci e poemas 
de Cecília Meireles, foram trabalhados com perfeição, esmero, compromisso e dedicação. Isso “favoreceu o 
processo de alfabetização das crianças que já chegam à escola com experiências de linguísticas consolidadas 
de suporte à alfabetização” (NASCHOLD et al, 2015d, p. 308), bem como daquelas que necessitam avançar. 

Desenvolvi cada estratégia proposta pelo projeto L+N no desejo de aprimorar ao máximo o processo de 
ensino e aprendizagem de meus alunos. Formar leitores é uma tarefa complexa que requer condições 
favoráveis, não só em relação aos recursos materiais disponíveis, mas principalmente no que tange à 
execução de práticas de leitura e escrita variadas e de domínio teórico e prático do professor, as quais 
necessitam ser encaradas como prioritárias no trabalho.

A educação brasileira tem urgência de reverter o quadro caótico na formação da criança, especialmente na 
alfabetização. A leitura no Brasil é um problema muito sério que há anos se busca resolver. Muitas crianças 
não conseguem entender o que leem, chegando ao 4º e 5º anos semialfabetizadas e carregando pelo resto 
de suas vidas problemas desse tipo.

Ler, escrever, ouvir e falar são objetivos fundamentais da Educação Básica e devem se constituir em um dos 
eixos organizadores das relações interdisciplinares e das propostas e práticas pedagógicas na escola. O fato 
é que, quanto mais contato e interesse a criança tiver com tudo que está ao seu redor, mais curiosidade ela 
terá até “dominar” o objeto ou a situação. E com a leitura não é diferente. O projeto Leitura + Neurociência 
estimulou nas crianças o prazer de ler e ouvir uma boa história. O desenvolvimento do cotidiano de 
aplicação dos kits em sala de aula, bem como as rotinas e atividades ocorreram de forma instigante e 
prazerosa. Foram abordadas, no decorrer de cada aula, temáticas relevantes, mas sempre dando ênfase à 
alfabetização de cada criança, respeitando suas limitações e tempo de aprendizado.

AS ROTINAS E A QUEBRA DAS ROTINAS
As atividades propostas pelo projeto de L + N iam sendo aplicadas de forma integrada aos conteúdos 
anuais a serem trabalhados no ano letivo de 2016 em diferentes áreas disciplinares. As rotinas diárias 
prevaleciam, mas eram reflexíveis e passíveis de mudanças, mas sem fugir do foco do L + N. 

A rotina do dia seguia os momentos:
• Acolhida 
• Oração  
• Chamada 
• Leitura deleite (livros, outros textos)    
• Conto reconto (alunos ou professor) 
• Compreensão do texto oral / escrito 
• Hora de organizar o que estudamos (livro didático) 
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• Sequência didática (portfólios) 
• Momento da leitura individual 
• Memórias em jogos 
• Roda de conversa  
• Hora da diversão (brincadeiras) 

A INTEGRAÇÃO DOS MATERIAIS ÀS PRÁTICAS DO PROFESSOR
A leitura deleite e o conto-reconto eram sempre feitos pelo professor, por um aluno ou até por um 
determinado grupo de alunos. Para auxiliar uma criança a compreender o sentido de uma história, 
por exemplo, é interessante que a experiência da dramatização (YORDANOVA et al, 2006) seja aliada à 
contação e à leitura dessa mesma história, pois é por intermédio do movimento que a criança estabelece 
a comunicação com o mundo.

Os demais jogos e tarefas do kit L+N foram utilizados de forma prazerosa, em que a criança podia usar 
sua metarreflexão para se desenvolver. Nenhum jogo era rígido, e as crianças eram livres para neles 
desenvolverem as suas diferentes habilidades. Todas as crianças encontraram-se com o jogo da quadra 
espelhada, o alfabeto móvel, o dado das formas das letras, o bingo das formas das vogais e o das formas 
do alfabeto, o bingo das formas das palavras e o quadro magnético da forma das letras. Todos os materiais 
dos kits L+N contemplavam a prática de oralidade e o contato com diferentes gêneros textuais na escola, 
com ênfase nos gêneros literários, com oficina de leitura e escrita, estudos da formação das letras, 
gramática, ludicidade, música e sequência didática de conteúdos, respaldando, assim, a intertextualidade 
de interdisciplinaridade e transversalidade.

Havia também o destaque das experiências corpóreas infantis que promoveram no cotidiano grandes 
aprendizados, em especial nos momentos das dramatizações de histórias, pois não se pode esquecer 
que a linguagem se encontra expressamente ligada ao pensamento, a metáfora, ao corpo, e o corpo, ao 
pensamento, que por sua vez une o ciclo ao ligar toda a compreensão do sentido por meio das relações 
corpóreas (NASCHOLD et al., 2015e).

O trabalho com o L + N mostrou-nos que é fundamental que a própria criança reflita sobre seus avanços 
e suas dificuldades para que melhor possa dominar o processo de aprender e, consequentemente, atinja 
graus de autonomia crescente em relação ao próprio desenvolvimento.  Os portfólios, nesse sentido, deram 
uma grande contribuição, além de terem colaborado com o professor na elaboração do diagnóstico e do 
planejamento e execução de intervenções no processo de ensino. As atividades dos portfólios mostraram-
se encantadoras, e todos os alunos amaram fazer, principalmente o portfólio L.I.NEU e o enigma das letras. 
As atividades dos portfólios tornaram-se especiais para os alunos: a Amarelinha da Leitura, os bingos e 
o jogo da quadra espelhada, aliados ao boliche e ao baralho ilustrado, entre outros jogos e brincadeiras, 
enriqueciam cada momento da aula.

Como prática do Clubinho da Leitura, criei ao meu modo um Caderno Viajante. Trata-se de um caderno 
arrumado com recortes de textos variados considerados por mim interessantes. A cada dia, um aluno levava-o 
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para casa, escolhia um texto e no dia seguinte socializava com os demais alunos o que havia lido. Era uma 
forma de deleitar-se sob o olhar do outro, ao mesmo tempo em que, ao exporem aos colegas e dialogarem 
com eles, procediam aos jogos de linguagem, pois

é durante a realização dos jogos de linguagem que as crianças aprendem que as mesmas 
palavras combinadas servem a diferentes finalidades, tais como: dar orientações e obedecer 
a elas, dar e seguir instruções, pedir desculpas, fazer piadas, agradar, descrever a aparência 
de um objeto mediante uma descrição e/ou uma imagem, relatar um acontecimento, 
planejar um evento, formular e testar uma hipótese, inventar uma história e contá-la, 
representar um fato, argumentar para convencer alguém, entre outras finalidades em que 
as palavras combinadas são utilizadas (Ibid, p. 270). 

AJUSTES NECESSÁRIOS AO TRABALHO
Durante o curso de especialização, fomos orientados a sempre readaptar os materiais em prol do 
aprendizado das crianças, para que elas não tivessem mais perdas do que o necessário, garantindo e 
buscando incessantemente o ensino eficaz por elas merecido. Atendendo a essa orientação, buscamos 
sempre alternativas de soluções. Foi assim que criamos uma cultura leitora naquela turma, pois

os professores das crianças e formadores dos professores têm a responsabilidade de, além 
de fomentar a cultura leitora em seu contexto geral, cuidar para que nas salas de aula sejam 
desenvolvidos processos de ensino eficazes para retomar a falha de muitas crianças e 
“nivelar o campo de jogo” (Ibid, p. 270).

No decorrer do projeto L+N, ocorreram diferentes necessidades. Busquei ajustes e soluções que nos 
fossem favoráveis para as nossas realizações cotidianas no âmbito da construção dos portfólios. Encontrei 
necessidade de ampliar a caixa de material com: cola, lápis de cor, tesoura, etc. Como alternativa para 
atender à necessidade, busquei auxílio em minha instituição de ensino, e ela nos forneceu o necessário 
para ampliação da caixa de material. 

A falta de espaço físico para a aplicação do IDEIA foi um dos fatores que nos preocuparam muito; a 
instituição onde trabalho não conseguia nos fornecer um espaço no contraturno. Para solucionarmos 
isso e dar andamento à aplicação do IDEIA, o aplicamos no laboratório de informática e em salas cedidas 
pela Escola Estadual João Tertulino Lopes, nossa vizinha de instituição. Faltava também espaço físico para 
guardar com cuidado todo o material do projeto; nosso espaço era minúsculo e não tinha condições para 
acomodar todo o material, então, resolvi levá-lo para casa e trazer a cada aula o material a ser utilizado. A 
falta de um ajudante para a aplicação das tarefas foi uma das dificuldades que encontrei, porém, o mais 
prazeroso foi poder aplicar as tarefas com auxílio dos alunos ajudantes do dia, que auxiliavam os que não 
sabiam ler. Eles ficaram radiantes em poder ajudar.

MEMÓRIA IMAGÉTICA 
De forma simplificada, trago aqui uma memória imagética da minha participação e das crianças dentro do 
projeto Leitura + Neurociências. 
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A aplicação, na foto 1, ocorreu na Escola Estadual João Tertulino no turno vespertino, sem ser no momento 
de aula. O teste do IDEIA possuía uma instrução geral de aplicação comum a todos os instrumentos, bem 
como instruções específicas de aplicação e critérios de avaliação/escores para cada teste. O teste foi aplicado 
individualmente com cada criança, sem tempo determinado para o seu término, deixando o aluno à vontade, 
sem preocupação com o teste. O IDEIA foi de grande valia e aprendizado, tanto para as crianças quanto para 
mim. A partir dos testes, pude compreender melhor algumas necessidades de cada aluno.

A utilização do alfabeto móvel das formas das letras ocorreu em sala, após trabalharmos o livro L.I.NEU e 
o enigma das letras. As crianças se encontraram com aquele momento. A turma foi dividida em grupos, e 
cada grupo vivenciou sua experiência e registrou no caderno. Esse conhecimento adquirido com a forma das 
letras foi muito proveitoso e repercutiu em grande ensino e aprendizagem, tanto na leitura quanto na escrita.

A contação de história com a cesta de palha foi em sala da aula, em uma roda no chão, após trabalharmos o 
livro de contos de fadas. Esse momento lúdico proporcionou uma imensa troca de experiência ao olhar de 
cada criança. A professora contava a história e, na própria sala, ia encontrar o material metafórico para fazer 
parte daquela história. Essa tarefa auxilia a criança no ensino e aprendizagem da linguagem oral e escrita.

O preenchimento dos portfólios sempre é realizado em sala. O L.I.NEU foi um dos portfólios que as crianças 
mais amaram realizar, pois abordava séries de atividades prazerosas, como: leitura, escrita, recorte, colagem 
e pintura. Essas atividades só expandem cada vez mais o aprendizado da criança que faz parte do projeto. 
As minhas, por exemplo, melhoraram a cada dia. `

O momento de contação do L.I.NEU foi uma viagem, começando a contar em sala de aula, como se vê na 
Figura 5, e terminando na biblioteca pública. Foi um deleitar-se na história do L.I.NEU. Ao se perguntar o que 
aprendemos com L.I.NEU, em alto e bom som, se ouvia que foi a forma das letras. Todos os conhecimentos vêm 
ao encontro da leitura e da escrita.

O L.I.NEU começa com o convite, e, para que as crianças compreendessem melhor o que é um convite e que 
existem diferentes tipos de convite, proporcionamos um momento convite em sala de aula. Diferentes convites 
foram levados à sala, e os alunos puderam apreciar a leitura de cada um. A aula surtiu resultados perfeitos; os 
alunos conseguiram decifrar qual era o texto de um aniversário, de uma formatura, de uma missa, etc.

Aprender com essas atividades realizadas e tantas outras é um encantamento. Todas essas atividades são 
de suma importância para o ensino e aprendizado na alfabetização de nossos alunos. Aprender a ler não 
é uma questão simples, pois, no mínimo, envolve compor um código que mapeia a linguagem falada em 
linguagem escrita. 
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DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Trago aqui depoimentos de pais e alunos colhidos em palestras, reuniões com pais e alunos, entrevistas 
orais, questionários escritos e roda de conversa, todos esses momentos realizados na própria sala de aula.

[...] Eu pensava que o olho era só para ver as coisas. Gostei de aprender neurociência! 
o Aluno: Liedson, 9 anos

[...] Titia falou que, quando as pessoas olham a palavra, elas se apartam todinhas em uma rima de pedacinho, até se 
juntar de novo. Eu achei muito bom aprender isso! [...]

Aluna: Vivieli, 9 anos

[...] Esse projeto é muito importante para eles. Ela desenvolveu muito a leitura, a escrita e falando, porque esse projeto 
é muito importante, pois ajudou, sim, ela está mais ativa na sala de aula, e a professora ensina muito bem. Tudo do 
projeto é muito bom, está de parabéns. [...]

Mãe de aluna: Ana Lu

[...] Gostei de fazer o L.INEU porque ele era muito legal! O L.I.NEU me ensinou a fazer tarefa, a ter compromisso e respeitar. [...]   
Aluno: Cícero Carlos, 9 anos

[...] Gostei de quando aprendemos com o L.I.NEU a forma das letras. E estudar todo o material do kit foi muito bom 
trabalhar os transportes com L.I.NEU [...]

Aluno: Eloise, 9 anos

[...] Gostei muito do projeto. Gostei muito do L.I.NEU porque aprendi as letras e as leituras. E o crachá é muito bom usar, 
a pessoa parece uma empresária. Lindo! [...] 

Aluna: Marina, 9 anos

[...] O que eu mais gostei foi de ver minha tia contando o L.I.NEU no ônibus, na biblioteca e contar o L.I.NEU com os 
objetos, ela é engraçada. Foi bom recortar, colar e pintar os portfólios. [...] 

Aluno: Mikael, 9 anos

[...] O projeto é muito lindo. Gostei muito de desenhar o L.I.NEU na caverna, a diretora, a professora, Maurícia e Ernesto. 
Foram muito bons os livros, os portfólios, o dado das letras. Gostei, viu!! [...] Eu gostaria muito de ter um livro do L.I.NEU. 
Gostaria muito mesmo. [...] 

Aluno: Everton Gabriel, 9 anos

[...] O projeto é muito lindo. Gostei muito de desenhar o L.I.NEU na caverna, a diretora, a professora, Maurícia e Ernesto. 
Foram muito bons os livros, os portfólios, o dado das letras. Gostei, viu!! [...] Eu gostaria muito de ter um livro do L.I.NEU. 
Gostaria muito mesmo. [...] 

Aluno: Everton Gabriel, 9 anos

[...] Eu queria muito estudar outra vez esse projeto! Foi muito importante. 
Aluna: Maria Luiza, 9 anos

[...] Queria que o projeto terminasse com uma festa com todos os personagens ou qualquer fantasia. Gostei muito desse 
projeto, que a minha tia conseguiu para nós. Obrigada, tia! [...]

Aluna: Emily, 9 anos

[...] Eu vi que minha leitura ficou mais rápida e eu aprendi a forma das letras [...]
Aluna: Lenilson, 9 anos
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[...] Minha filha tem avançado muito, até aprender a ler já estava, graças à professora e a esse belo projeto. [...]  
Mãe de aluna: Kelly

[...] aprendi a desenvolver a cabeça para chegar no quarto ano sabendo muito mais, porque aqui chegou a neurociência 
[...] 

Aluno: Natanael, 9 anos

CONCLUSÃO 
Trabalhar com kits do projeto L+N foi uma experiência única. Observei que a utilização da tecnologia a 
favor tanto dos professores quanto dos alunos é uma importante ferramenta para o aprendizado da leitura 
e da escrita. Embora três alunos ainda se encontrem com a leitura pausada e com dificuldade nas palavras 
complexas, o que me causa satisfação é que que esse alunos avançaram em outras áreas e habilidades, 
e 20 alunos apresentam neste momento leitura fluente ou quase fluente. Trabalhar com essa mistura de 
necessidades diferentes exige empenho do professor. Assim, busquei de forma coerente desenvolver 
as competências e habilidades que as atividades me permitiam. Esse conhecimento da observação 
sistemática é algo importante, e levarei como mote na continuidade do meu trabalho didático-pedagógico. 
Em respaldo à minha aprendizagem, posso afirmar que estudar é um grande privilégio, pois pelo estudo 
pude agregar cada vez mais conhecimentos para a minha vida pessoal e profissional, em especial sobre 
novas estratégias de alfabetização. A experiência vivida este ano foi interessante, importante e proveitosa. 





ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO  
ASSIS DE SOUZA – SÃO RAFAEL





NOVAS ESTRATÉGIAS 
PARA ENSINAR E APRENDER
VERA GALDINO DE FRANÇA
PROFESSORA DO 1º ANO

Na ocasião em que a Secretaria de Educação Municipal de São Rafael realizou reunião com todos os 
professores que estavam lecionando do 1° ao 3° ano dos anos iniciais e foi realizado um levantamento 
de quem ainda não tinha o título de especialista em Educação, fui contemplada com uma vaga no 
curso oferecido pela UFRN por meio do L + N. Para mim, foi muito positivo, pois, além de acreditar que 
o professor alfabetizador deve estar sempre aperfeiçoando seus conhecimentos, pensava também que, 
com o aperfeiçoamento, encontraria no curso melhores estratégias para minimizar as dificuldades na 
leitura e escrita de meus alunos, bem como inovações e técnicas diversificadas.

O curso caracterizou-se por ser uma experiência didática aplicada no contexto de uma sala de aula e 
possibilitou-me vivenciar uma nova experiência, envolvendo todas as áreas de conhecimento. Com 
ele, pude fazer adaptações interdisciplinares com o livro didático que utilizava, tendo como ponte os 
materiais alfabetizadores do projeto L +N. Além disso, as atividades dos portfólios foram desenvolvidas 
de acordo com as orientações contidas nesse material, aliadas à contação de histórias com o uso do 
material metafórico, que antes desconhecia, ampliando meu fazer pedagógico. As novas metodologias 
e estratégias aprendidas estão sendo gratificantes para mim e para a aprendizagem dos meus alunos. 

O trabalho partiu da hipótese de que a metáfora é um estruturante fundamental da linguagem e 
da compreensão do sentido das histórias, contadas e lidas para as crianças de diferentes maneiras: 
da leitura do próprio livro, mediante imagens do livro, em slides, em dramatizações, em fichas, entre 
outros recursos de leitura e contação. Toda essa variedade de recursos deixava as crianças concentradas 
nas atividades com as histórias e com os portfólios desenvolvidos, fato que ampliava a sua oralidade 

o curso caracterizou-se por ser uma experiência didática 
aplicada no contexto de uma sala de aula e possibilitou-
me vivenciar uma nova experiência, envolvendo todas as 
áreas de conhecimento. Com ele, pude fazer adaptações 
interdisciplinares com o livro didático que utilizava, tendo 
como ponte os materiais alfabetizadores do projeto L +N. 
Além disso, as atividades dos portfólios foram desenvolvidas 
de acordo com as orientações contidas nesse material, aliadas 
à contação de histórias com o uso do material metafórico, 
que antes desconhecia, ampliando meu fazer pedagógico. 
As novas metodologias e estratégias aprendidas estão sendo 
gratificantes para mim e para a aprendizagem dos meus alunos.
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como base do desenvolvimento da leitura e da escrita. Acerca da importância da contação de histórias, 
é importante frisar que é uma “atividade milenar que faz parte do imaginário da humanidade e tem sido 
relacionada com os rituais de formação de futuros leitores cativos” (NASCHOLD et al, 2015e, p. 269).

A partir da história de L.I.NEU e o enigma das letras, da Menina bonita do laço de fita, de Chapeuzinho Amarelo 
e de João e Maria, as atividades dos portfólios foram sendo realizadas no cotidiano com a permanência 
constante da ludicidade, fato que tornou as aulas atraentes e prazerosas. As tarefas, executadas em grupos, 
individualmente e coletivamente, foram realizadas de forma fluente, ampliando a interação, a socialização 
e a convivência entre todos em sala de aula. As atividades lúdicas, aliadas às temáticas desenvolvidas nas 
obras trabalhadas nos portfólios, ajudaram os educandos a socializar, discutir e compreender os problemas 
e as dificuldades que tinham em leitura e escrita. 

Na integração do trabalho do L+N às minhas estratégias de ensino, uma das atividades interessantes que 
chamaram a atenção e entusiasmaram os alunos foi a brincadeira de compra e venda em um supermercado 
e uma loja de departamentos, realizada em sala de aula, momento em que todos participaram e se 
concentraram nas compras, utilizando cédulas e moedas feitas por eles e em seguida formando grupos 
para realização das operações matemáticas sobre as compras efetuadas por cada família dos grupos. 

Nessa atividade, listas com os nomes dos objetos comprados foram expostas pelos alunos no quadro 
imantado, possibilitando que aspectos linguísticos de cada palavra fossem destacados para análises e 
trabalhos didáticos sobre as palavras em suas partes e para que sua utilização em frases e textos fosse 
efetivada com a turma. Isso porque, no “processo de leitura, a representação semântica, mas também a 
representação pragmática, sintática, morfológica e grafofonológica, são antes de tudo conceituais estando 
presentes na interface entre as linguagens falada, escrita e lida” (Ibid, p. 277).

Acerca do desenvolvimento da oralidade, todo o processo que envolve o uso de palavra foi desenvolvido 
por intermédio de jogos, o que desencadeou um bom desempenho no processo ensino aprendizagem. 
Para ampliar a oralidade dos educandos, utilizei o quadro de roda de conversa, trabalhando os conteúdos: 
substantivos próprios e comuns, sucessor e antecessor, números pares e ímpares.

A atividade da Amarelinha da Leitura foi aplicada de acordo com a história de L.I.NEU, por meio de respostas 
“puladas” e verbalmente enunciadas no pátio da escola. Essa brincadeira, já do conhecimento cotidiano 
deles, porém utilizada como estratégia de compreensão leitora, também despertou a imaginação, a 
criatividade, a concentração e a atenção tão necessárias para a aprendizagem e aquisição competente da 
leitura e da escrita. 

O bingo com o dado ajudou as crianças a descobrirem as formas das letras; o dado era lançado, e os alunos 
pintavam a cartela e escreviam palavras com as letras iniciais que eles haviam pintado com muita atenção 
e entusiasmo. O projeto só veio inovar e aperfeiçoar minha metodologia e a aprendizagem dos educandos 
na leitura e escrita.
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Os jogos de linguagem representaram um dos momentos mais marcantes e produtivos do trabalho 
de alfabetização desenvolvido no L+N, agindo como potenciais motores de constituição da “base 
promissória da compreensão do sentido para alfabetização inicial” que está ligada à busca por uma 
compreensão leitora avançada/plena, “só alcançada caso o processo escolar seja bem-sucedido ao 
longo dos anos escolares” (Ibidem, p. 270).

Na aplicação dos testes do IDEIA, 14 crianças 
participaram. Para a aplicação, tive a colaboração 
da colega de trabalho Odete Rodrigues. 
Previamente à aplicação dos testes com os 
educandos, orientei a turma quanto ao fato 
de que iriam submeter-se a um conjunto de 
testes individuais para diagnosticar o nível de 
desempenho de cada um. Expliquei que, no 
momento em que os testes fossem aplicados 

com cada criança, os demais ficariam com os colegas da turma da professora Ana Neres. 

Os resultados do IDEIA diagnosticaram que os alunos da turma se encontravam em diferentes níveis de 
aprendizagem. Algumas crianças conseguiam realizar leitura de textos curtos, outras só liam palavras, 
outras conheciam o alfabeto, mas tinham dificuldade em fazer as junções das letras e sílabas, enquanto 
outras faziam a leitura do alfabeto parcialmente.

A primeira atividade trabalhada foi a do portfólio da forma das 
letras e palavras, L.I.NEU e o enigma das letras. As crianças foram 
atenciosas, participativas e concentraram-se na realização das 
atividades com dedicação e criatividade. O desenvolvimento das 
atividades dos portfólios vem se desencadeando de forma lúdica 
e está encantando os alunos. Com a contação das histórias com 
materiais metafóricos fazendo uso de diversos jogos, dramatização 
e brincadeiras, os portfólios só vieram inovar e enriquecer cada vez 
mais minha metodologia e a aprendizagem dos alunos nos aspectos 
grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos.

Conforme as orientações recebidas para a aplicação dos materiais do L + N, 
de início, foi construído um contrato didático com a participação dos alunos, 
estabelecendo regras para que o trabalho fosse realizado com êxito, e também 
foi organizada uma rotina diária na sala de aula. Ao final de cada aula, era 
feita uma autoavaliação pelas crianças, em que elas atribuíam uma cor para o 
desempenho de cada uma. Isso foi importante, pois cada criança diariamente 
se direcionava para o controle das suas aprendizagens na verificação dos 
avanços que obtinha na leitura e na escrita. Avalio que essa atividade simples 
contribuiu para que as crianças permanecessem comprometidas, participando 
ativamente nas aulas, envolvendo-se durante o desenvolvimento das 

Figura 1 – Aplicação dos testes do IDEIA.

Figura 3 – Criança mostrando o robô. 

Figura 2 – Crianças lendo o livro 
concomitante à utilização  
dos objetos metafóricos.
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atividades. Com o portfólio das formas das letras e palavras L.I.NEU e o enigma das letras, todos ficaram 
concentrados e se encantando, particularmente com a montagem do robô, quando usaram sua criatividade 
na pintura e na construção do robô com material de sucata, para depois brincarem com seus colegas.

As atividades dos portfólios foram trabalhadas de forma lúdica, encantando os alunos com a contação da 
história de L.I.NEU e da Menina bonita do laço de fita, lida com imagem, com exploração da leitura em slide e 
dramatizada para ampliar a oralidade dos educandos. Fui adequando as atividades dos portfólios, os jogos e 
brincadeiras ao livro didático. Por meio do jogo com o dado lançado, as crianças foram descobrindo as formas 
das letras, pintaram a cartela e depois escreveram palavras iniciadas com as letras que elas pintaram na 
cartela. Em grupos, foram realizadas as tarefas dos portfólios, e os alunos usaram sua criatividade na pintura, 
nos desenhos, na organização das capas, assim ampliando sua coordenação motora no recorte das formas 
das letras, sílabas e palavras, e aperfeiçoando sua aprendizagem na leitura e escrita. Com as letras imantadas 
e o quadro magnético, foram formando nomes de seres vivos e não-vivos e fizeram a classificação no avental, 
com os substantivos próprios e comuns, considerando os valores familiares. Também descobriram números de 
letras e sílabas e classificaram palavras em: Monossílaba, Dissílaba, Trissílaba e Polissílaba. Em outro momento, 
com as crianças em círculo, foi retomada a história de L.I.NEU utilizando-se os materiais metafóricos, e com 
a turma em grupos foi utilizado o alfabeto móvel para a construção de palavras com nomes de brinquedos 
e brincadeiras. Os portfólios, os jogos e os demais materiais só vieram inovar e enriquecer minha prática e 
ampliar os conhecimentos dos alunos no processo ensino - aprendizagem.

Figura 4 – Crianças recortando e montando Portfólio.
Figura 5 - Crianças jogando o Dado das Formas  

das Letras e completando o Bingo

AJUSTES NECECESSÁRIOS AO TRABALHO
Dentre as dificuldades encontradas durante a aplicação do projeto, está a falta de água, que impossibilitou o 
funcionamento normal da escola. Apesar disso, tivemos suporte da Secretaria de Educação, que enviou um 
carro pipa para reabastecer o estabelecimento de ensino, voltando a funcionar normalmente no dia seguinte. 
Outro episódio de dificuldade foi um “arrombamento” na escola; os alunos foram dispensados, retomando as 
atividades no dia seguinte.

O desenvolvimento das atividades baseadas nos kits oferecidos pelo curso possibilitou-me uma nova 
experiência em sala de aula, na qual projeto foi sendo desenvolvido de forma interdisciplinar, envolvendo 
todas as áreas de conhecimentos. Os portfólios trabalhados foram o das formas das letras e palavras, o 
de L.I.NEU e o enigma das letras, Chapeuzinho Amarelo, Amarelinha da Leitura, João e Maria e o de Cecília 
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Meireles. As atividades foram sendo realizadas no cotidiano com a permanência da ludicidade, de acordo 
com a realização de cada portfólio, tornando-se as aulas atraentes e prazerosas. Os alunos envolveram-se 
na contação de história, com uma criança lendo e a outra utilizando os materiais metafóricos. Nas histórias 
lidas com imagens em slide e dramatizações, ampliaram-se os conhecimentos dos alunos. Com o quadro 
de roda de conversa, foram trabalhados os conteúdos: substantivos próprios e comuns, o nome, números 
pares e ímpares, o sucessor e o antecessor. Para ampliar mais ainda a aprendizagem dos alunos, trouxe 
o jogo rede dos números. Os livros da escola foram: L.I.NEU e o enigma das letras, O Batalhão das Letras, 
Chapeuzinho Amarelo, Menina bonita do laço de fita, O gato que pulava em sapato e João e Maria; outro livro 
utilizado foi o do PNAIC, escolhido pelos alunos para a realização de uma ficha de leitura. 

As atividades lúdicas levaram as crianças a compreender os problemas 
relativos à leitura e à escrita. Uma aula interessante que chamou muito 
a atenção dos alunos, que ficaram entusiasmados, foi a da brincadeira de 
compras e vendas. Por meio de supermercado e loja na sala de aula, foi 
realizado um trabalho coletivo, em que todos participaram e se concentraram 
nas compras, conhecendo cédulas e moedas. Em seguida, sugeri que 
formassem grupos para fazerem cálculos com os produtos comprados e 
encontrarem resultados dos gastos.

Outras brincadeiras que ocasionaram bastante concentração e dedicação 
dos alunos foram cabra-cega e pescaria, verificando o domínio da 
oralidade na leitura das palavras e na construção de frases utilizando 
nomes de objetos usados na higiene corporal. Em outro momento, a aula 

teve continuidade formando o nome dos objetos que se utilizam na higiene do corpo, com letras imantadas 
no quadro magnético; as crianças copiaram, fizeram a separação das sílabas e indicaram números de letras 
e sílabas. A brincadeira da amarelinha, apesar de ser uma brincadeira do convívio, também despertou 
participação, com as crianças respondendo algumas perguntas de acordo com a história de L.I.NEU. As fichas 
e os demais materiais foram utilizados adequando-se aos kits trabalhados no momento, como os dias da 
semana e os meses do ano, que foram trabalhados nas fichas, no quadro com as letras imantadas e no avental.

Em cada aula, percebo que as crianças se envolvem bastante e estão bem comprometidas com o que vêm 
realizando. Outra forma cativante e incentivadora para o melhor desempenho na aprendizagem do aluno 
com uso de história foi evidenciada com o livro O Batalhão das Letras. Os alunos formaram um belíssimo 
cartaz, brincando com letras, palavras e imagens. Foram entregues fichas aos grupos com palavras 
geradoras da história de L.I.NEU; as crianças deveriam selecionar seres encontrados na natureza e fazer 
a leitura das palavras. Foi distribuída cartela do bingo das formas do alfabeto para os alunos pintarem de 
acordo com o dado lançado, escrevendo palavras conforme cada letra pintada.

As imagens mostram a participação e o compromisso dos alunos desde a aplicação do IDEIA até a utilização 
dos kits. Percebi o quanto os alunos se sentiram estimulados e entusiasmados com os trabalhos realizados. 
O projeto foi importante e gratificante para o processo no ensino - aprendizagem dos educandos e deu 
bons resultados com crianças que não dominavam todas as letras do alfabeto, que não conseguiam 
fazer as junções dos grafemas, que não liam, que não tinham uma boa coordenação motora. Constatei 

Figura 6 – Crianças brincando de  
compras e vendas. 
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resultados satisfatórios na ampliação dos conhecimentos na leitura, na escrita e na oralidade. Verifiquei 
que os trabalhos em grupos fluíram bastante, e os alunos vieram a interagir mais, passando a contribuir e 
a conviver melhor no coletivo da sala de aula.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES

Gostei da história de L.I.NEU. Quando saiu da caverna, ele viu muitas coisas na natureza e achava que entendia 
tudo. Chegando à escola, ele aprendeu as letras que a professora estava ensinando e viu que na natureza tinha 
objetos com formas retas e curvas. Aprendi a ler mais com a história, que as letras do alfabeto têm formas retas 
e curvas. Gostei muito da brincadeira de compras e vendas, porque aprendi a conhecer mais o dinheiro, a fazer a 
soma e receber o troco.

Aluno 1

a professora Vera organiza o ambiente da sala de aula, criando cantinhos atrativos e dinamizadores para estimular 
a criança em seu processo de leitura. Por meio da sua prática inovadora, vem desenvolvendo os educandos, que 
estão participando ativamente, e percebo o envolvimento, a atenção diante dos kits. Sempre que entro na sala de 
aula da professora Vera, as crianças estão desenvolvendo uma atividade diferenciada, que chama a atenção e a 
participação de cada aluno.

Professora

Eu estou gostando muito do projeto, da história de Chapeuzinho Amarelo, recortar, colar, desenhar, pintar, brincar, 
e também as formas das letras, e a ler, porque antes do projeto eu não sabia  ler e agora já sei.

Aluno 2

Gostei muito do jogo com o dado, aprendi as formas retas e curvas do bingo e, brincando, fui pintando a cartela. 
Gostei da história de L.I.NEU, aprendi a escrever melhor, fiz desenhos, pintei, recortei e montei o portfólio.

Aluno 3

Eu gostei muito da história de Chapeuzinho Amarelo, porque no começo ela tinha medo de tudo e depois ela se 
tornou amiga do lobo. Aprendi a ler, escrever, pintar, desenhar. Aprendi que as letras têm formas retas e curvas e 
melhorei na escrita.

Aluno 4

Percebi que meu filho adquiriu mais sabedoria, conhecimentos, que está entendendo mais as tarefas, melhorando 
a cada dia com a aplicação dos kits.

Pais 1

A cada dia, venho percebendo a diferença na aprendizagem da minha filha no ler e escrever durante as atividades 
executadas no projeto.

Pais 2
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Percebi uma boa evolução na aprendizagem da minha filha. Ela sentia muita dificuldade na leitura, na escrita e na 
caligrafia. Venho acompanhando e vejo o quanto ela está melhorando com as tarefas realizadas no projeto.

Pais 3

No início do ano, ela não conhecia todas as letras e não sabia ler e agora ela já conhece as letras, já lê um pouco. Foi 
um grande incentivo para o desenvolvimento da criança.

Pais 4

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Durante a realização da minha prática com o projeto Leitura + Neurociências, observei que na minha 
metodologia de ensino ocorreu uma transformação, uma metamorfose. Sinto o quanto estão sendo 
importantes os conhecimentos que aprendi no curso, para a minha vida e para a minha prática profissional. 
Constatei resultados significativos para o meu refazer pedagógico, pois, durante os momentos de estudos, as 
mudanças se tornaram constantes, formando-se uma nova postura como profissional na educação. Percebi 
resultados excelentes por parte das crianças que não conseguiam ler e hoje já conseguem; aqueles que 
tinham dificuldades nas letras do alfabeto já conseguem identificar todas as letras; a exceção é uma criança 
da sala que ainda faz a leitura do alfabeto parcialmente, enquanto outras crianças, que não conseguiam fazer 
junções das letras, conseguem fazer leitura das palavras; outros, que liam frases silabando, hoje fazem leitura 
de textos curtos, o que vem aprimorando a cada dia o processo ensino aprendizagem.

Observei que são bem mais proveitosos os trabalhos realizados em grupos e no coletivo; os alunos integram-
se mais, participam com atenção e dedicação nas atividades realizadas, nos jogos e nas brincadeiras. Eles se 
encantaram com a história de L.I.NEU contada com o uso do material metafórico, que antes eu não tinha o 
hábito de utilizar. Ao finalizar o trabalho vejo o quanto foi gratificante trabalhar com esse novo método de 
ensino. As crianças deliciaram-se com a dramatização da história Menina bonita do laço de fita. A participação 
nos jogos, brincadeiras e tarefas dos demais portfólios deixou-os felizes. Esse projeto só veio contribuir de 
forma significativa para nos fazer renascer um desejo de melhora em nossa metodologia de ensino e também 
para um bom desempenho no processo ensino-aprendizagem dos educandos.





ALFABETIZAÇÃO INFANTIL  
E FORMAÇÃO DOCENTE NO L+N
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES
PROFESSORA DO 1º ANO

Meu ingresso no curso de especialização partiu da necessidade de ampliar meus conhecimentos e 
minha prática pedagógica. Sabemos que o professor constantemente deve fazer uma autoavaliação, 
verificando onde precisa melhorar. Partindo dessa autoavaliação, percebi que precisava buscar estratégias 
diversificadas e criativas que levassem os educandos sob minha responsabilidade a desenvolverem 
cada vez mais seu processo de aprendizagem. O curso veio enriquecer minha prática pedagógica com 
atividades lúdicas e interdisciplinares que inovaram o meu fazer docente, com a utilização de estratégias 
diversificadas e criativas que levaram os educandos a desenvolver a sua autonomia, a reflexão, a 
discussão e a construção de novos saberes. Diante das dificuldades encontradas no processo de 
aprendizagem, portfólios e atividades alfabetizadoras foram entregues ao professor, para que passasse 
a ministrar suas aulas de maneira lúdica e interdisciplinar. Posso afirmar que, diante dessa metodologia,  
minha prática docente foi aprimorada.

Os portfólios trabalhados foram: As formas da letras e palavras; L.I.NEU e o enigma das letras, João e Maria, 
Chapeuzinho Amarelo, Amarelinha da Leitura e Cecília Meireles e Leonardo da Vinci. Fui trabalhando os 
portfólios de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos e fazendo algumas adaptações para os 
alunos que já sabiam ler no trabalho com os portfólios iniciais. No decorrer das atividades, trabalhei 
jogos e brincadeiras que estimulassem a participação do educando, desenvolvendo habilidades, tais 
como: rapidez, concentração, percepção, leitura e escrita, em especial no desenvolvimento da leitura 
da amarelinha e no jogo de bingo das letras e palavras. Posteriormente, realizei uma pesquisa das 

os trabalhos foram executados de maneira lúdica, e os educandos 
ficaram fascinados com os portfólios: As formas das letras e 
palavras, L.I.NEU e o enigma das letras, Chapeuzinho Amarelo, 
Amarelinha da leitura, Cecília Meireles e Leonardo da Vinci. 
Busquei trabalhar a interdisciplinaridade dos conteúdos, nos 
livros didáticos e com o projeto Leitura + Neurociências. Utilizei 
seis livros: L.I.NEU e o enigma das letras, João e Maria, Menina 
bonita do laço de fita, O batalhão das letras, Chapeuzinho 
Amarelo, além da leitura da amarelinha e no livro didático. 
Busquei adaptar as atividades à minha prática pedagógica 
fazendo a junção de prazer, participação e encantamento. 
Trabalhei uma ficha de leitura utilizando livros (FNDE); o aluno 
escolhia seu livro e respondia as questões da ficha de leitura.
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brincadeiras preferidas da turma: tica trepa, cabra-cega, 
queimada e futebol, que foram integradas ao trabalho. 
Utilizei também as palavras geradoras para desenvolver a 
leitura e a escrita nos ditados de palavras. 

Na aplicação do IDEIA, senti dificuldades por não ter 
pessoas disponíveis para fazer as anotações dos testes e 
ministrar as atividades na sala de aula. Durante a aplicação 
dos testes, os educandos demonstraram ansiedade 
e curiosidade, indagando aos alunos que já tinham 

realizado os testes: como é? É difícil? Mas logo ficavam calmos quando os colegas dialogavam entre si 
sobre a aplicação do IDEIA. A maioria participou ativamente de todos os testes, mesmo apresentando 
dificuldades em alguns deles: trava-língua, substituição de palavras, correção de erros morfossintáticos de 
frase e leitura rápida de texto curto. 

A turma evidenciou encontrar-se em diferentes níveis de aprendizagem, do pré-alfabético ao alfabeto 
consolidado. Alguns alunos identificavam o alfabeto parcialmente, outros faziam a leitura de palavras, 
enquanto outros tinham o domínio da leitura e escrita. 

Iniciei a leitura do contrato de didático, quando os alunos se comprometeram em cumprir cada etapa. 
Caso acontecesse de um aluno não obedecer a determinada regra, eles mesmos chamavam atenção, em 
respeito ao contador. 

As primeiras atividades desenvolvidas foram os portfólios das formas das letras e o portfólio L.I.NEU e o 
enigma das letras, que encantou os alunos por meio da história contada com os matérias metafóricos. 
Os alunos realizaram as tarefas com muita concentração, dedicação e muito entusiasmo, explorando o 
desenho com muita criatividade. Quanto ao objetivo, era mencionado a cada aula, buscando desenvolver 
no aluno a percepção, concentração e memória, para entender o verdadeiro objetivo do trabalho. 

Durante o desenvolvimento das atividades dos portfólios, os alunos foram bastante criativos, atenciosos e 
dedicados ao que estavam fazendo; realizavam cada etapa de atividades com muito entusiasmo. Quando 
sentiam dificuldade, logo chamavam a atenção da professora para uma orientação. 

No portfólio das formas das letras e palavras, utilizei diferentes estratégias: para os alunos que sentiam 
dificuldades, realizei as orientações conforme solicitado, mas, para os alunos que tinham domínio da 
leitura, pedia que eles escrevessem palavras da letra ali representada.

Durante as atividades dos demais portfólios, não foi diferente. Em L.I.NEU e o enigma das letras, realizei 
todas as orientações solicitadas, possibilitando ao educando o aprimoramento na aprendizagem, 
desenvolvendo sua autonomia, incentivando-o a refletir, discutir, analisar e descobrir os saberes necessários 
para a construção do conhecimento. Buscava utilizar os materiais dos kits de forma interdisciplinar, como 
na história de L.I.NEU, que trabalha os seres vivos, os meios de transportes, a leitura, a escrita e formas 
geométricas, entre outros assuntos.

Figura 1 –  Aluna desenvolvendo o IDEIA.
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Trabalhei o alfabeto utilizando as fichas geradoras e trabalhando os dias da semana, mês e ano, adaptando 
ao projeto de leitura. Perante a falta de água, a Secretaria de Educação determinou que a escola fosse 
abastecida pelo carro-pipa. 

Tivemos dificuldades no acompanhamento do suporte pedagógico realizando os testes do IDEIA no turno 
contrário, fazendo adaptações das atividades no desenvolvimento do aluno e trabalhando leitura/escrita. 
Os trabalhos foram executados de maneira lúdica, e os educandos ficaram fascinados como os portfólios: 
As formas das letras e palavras, L.I.NEU e o enigma das letras, Chapeuzinho Amarelo, Amarelinha da leitura, 
Cecília Meireles e Leonardo da Vinci.

Busquei trabalhar a interdisciplinaridade dos conteúdos, nos livros didáticos 
e com o projeto Leitura + Neurociências. Utilizei seis livros: L.I.NEU e o enigma 
das letras, João e Maria, Menina bonita do laço de fita, O batalhão das letras, 
Chapeuzinho Amarelo, além da leitura da amarelinha e no livro didático. Busquei 
adaptar as atividades à minha prática pedagógica fazendo a junção de prazer, 
participação e encantamento. Trabalhei uma ficha de leitura utilizando livros 
(FNDE); o aluno escolhia seu livro e respondia as questões da ficha de leitura.

Realizei um bingo com o dado, usando as formas das letras e das palavras, 
além de ditado de palavras geradoras. Utilizei também as fichas geradoras 
para trabalhar dias da semana, mês e ano, entre outras atividades. Os livros 
foram aplicados durante a leitura lida, com os materiais metafóricos.

Fui adaptando os portfólios ao desenvolvimento do aluno. A criança que apresentava dificuldades na 
leitura e escrita realizava apenas as orientações da atividade, mas o aluno que tinha domínio pela leitura, 
respondia as orientações e lia o texto. Os trabalhos do texto em grupo desencadearam a participação e 
cooperação dos alunos para ajudar o colega que estava com dificuldade. 

Durante a aplicação dos portfólios, observei a importância da inovação na sala de aula, pois os alunos eram 
participativos e dedicados, sentiam prazer no que estavam fazendo; no dia seguinte, perguntavam se não 
iam recortar, montar e colar. Quanto ao desenvolvimento dos jogos e brincadeiras, as crianças participaram 
ativamente. Após a aplicação do portfólio da amarelinha, realizei uma pesquisa das brincadeiras que eles 
mais gostavam, e as mais votadas foram: tica trepa, cabra-cega, barata, futebol e queimada. Em seguida, 
cada um fazia sua lista de brincadeiras preferidas. Todos os materiais foram utilizados, deixando as crianças 
concentradas e dedicadas todo o tempo, recortando com o maior cuidado para não perderem a ficha 
que haviam recortado; os desenhos eram cada dia mais caprichados; na pintura das capas dos portfólios, 
usavam sua imaginação e criatividade, fazendo aquele belo colorido.

Figura 2 – Aluno trabalhando com 
Alfabeto Móvel das Formas das Letras.
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DEPOIMENTOS

As atividades dos portfólios de L.I.NEU durante a ida para a escola. A atividade lúdica que mais gostei foi a 
amarelinha. Aprendi a ler, recortar e colar melhor do que antes.

Aluno

A história que gostei foi a de L.I.NEU e o enigma das letras. Gostei de pintar, recortar e colar o robô L.I.NEU.
Aluno

Minha filha melhorou muito na aprendizagem, percebi que faz a leitura de pequenas palavras. Estimulou o 
incentivo de realizar as atividades procurando fazer a leitura.

Mãe

Antes do projeto, o meu filho tinha muita dificuldade na leitura e na escrita, pois não fazia nem o nome. Durante a 
aplicação das atividades, percebi que ele desenvolveu sua aprendizagem, pois transcreve as atividades do quadro, 
faz o nome sem ajuda.

Mãe

O projeto de Leitura + Neurociências teve como objetivo desenvolver o processo de escrita e aprendizagem 
do aluno, despertando, incentivando e promovendo a leitura no âmbito escolar. Desenvolvi atividades 
lúdicas e interdisciplinares com o material distribuído ao professor. Os alunos participaram ativamente, e 
constatei resultados gratificantes na tarefas realizadas em grupo, individualmente ou no coletivo. Percebi 
que a indisciplina minimizou e que as crianças passaram a conviver melhor, sendo mais participativas nos 
trabalhos realizados em sala de aula. Realizei a leitura de textos com objetos metafóricos, trabalhando a 
linguagem oral e escrita dos educandos. 

Tive a oportunidade de renovar e inovar minha prática pedagógica, utilizando estratégias diversificadas e 
criativas, também ampliando meus conhecimentos no cotidiano. Quanto ao desenvolvimento da leitura 
e da escrita, houve avanços, mas alguns alunos precisam melhorar – somos seres em um constante 
aprendizado. Os alunos mostraram que somos capazes de vencer os obstáculos, pois os que apresentavam 
dificuldades (na leitura e escrita, recorte e colagem) buscaram fazer as atividades com prazer e dedicação. 

Concluí o curso adquirindo mais conhecimentos e desenvolvendo minha prática pedagógica a partir das 
aulas dadas pelos professores e depoimentos dos educandos/professores, o que serviu de suporte para o 
resto da minha vida. Vale salientar que o projeto pode ser reiniciado a qualquer tempo. 







ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO 
MONTEIRO BEZERRA – NATAL 





EXPERIÊNCIAS DE APLICAÇÃO  
DOS KITS L+N NA ESCOLA MUNICIPAL  
PROF. ARNALDO MONTEIRO BEZERRA
CLAYDIANNE DOS SANTOS FREITAS
BOLSISTA DO PROJETO L + N/UFRN

o L + N adota um modelo de planejamento globalizado concebido 
de tal forma que o material do L + N recebido pela escola se 
integre às práticas e materiais da professora da turma e do 
projeto curricular da escola. Os planos globalizados das turmas 
consideraram os resultados do IDEIA. Antes de aplicar os kits, a 
equipe gestora da escola convocou os pais ou responsáveis para 
participarem de uma reunião para as professoras apresentarem o 
material do L + N e os pais assinarem o TCLE. A diretora pedagógica 
compareceu à reunião e ressaltou aos pais e responsáveis a 
importância do material, apresentando slides com as partes 
teóricas do projeto, falando em uma linguagem clara e acessível 
para todos. Nessa reunião, as professoras apresentaram cada um 
dos 70 materiais da caixa aos pais e responsáveis, que ficaram 
encantados com o trabalho e agradeceram pelo fato da UFRN ter 
escolhido a escola Arnaldo para aplicar um material tão rico

Em outubro de 2012, ingressei como bolsista de iniciação científica no projeto de pesquisa Interfaces 
Transdisciplinares Educação, Neurociências e Psicolinguística na Alfabetização Infantil, da UFRN, 
coordenado pela professora Angela Chuvas Naschold. A pesquisa foi aplicada em uma escola da 
rede pública de Natal (RN) que possui uma clientela de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Tal pesquisa realizou intervenções didático-pedagógicas que tiveram como 
característica a interdisciplinaridade, uma vez que se buscou desenvolver metodologias que integrassem 
os conhecimentos de Educação, Neurociências e Psicolinguística, para assim auxiliar na melhoria da 
compreensão leitora por parte das crianças participantes. Pude vivenciar todas as etapas do trabalho 
e contribuir com algumas práticas e reflexões sobre a aprendizagem das crianças mediante relatórios 
diários, como também sugestões discutidas nas reuniões com o grupo de bolsistas participantes da 
pesquisa nas nossas avaliações do trabalho.

Participei de experiências enriquecedoras em aprendizagens sobre a prática educativa de crianças na fase 
inicial da alfabetização. Na prática da pesquisa, foi possível refletir sobre como tal metodologia de ensino 
poderia colaborar para a aprendizagem inicial das crianças com vistas a levá-las a alcançar a compreensão 
leitora. Cada etapa vivenciada evidenciava a necessidade de iniciar a alfabetização pelo ensino construtivo 
e reflexivo da leitura e da escrita, uma vez que era notório o avanço da aprendizagem das crianças.
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Diante dos dados apresentados, o MEC/Projeto Mais Educação apostou na ideia metodológica construída 
nesta pesquisa e aprovou a criação do L + N. Tal projeto desenvolveu um kit grafofonológico, morfossintático, 
semântico e pragmático integrado que se baseou nos materiais utilizados na prática inovadora de alfabetização 
da pesquisa. O material alfabetizador do L + N foi configurado por uma sequência de materiais composta por 
quatro kits: a) Eu e a escola; b) Eu, as letras e palavras na escola do L.I.NEU; c) Eu, o jogo e a brincadeira no 
mundo das letras e palavras; e d) Eu, a leitura e a escrita na literatura infantil. Ao todo, o kit do projeto possui 
70 materiais didáticos, alguns de uso coletivo, mas muitos de recebimento individual, como, por exemplo, 
os portfólios, material de uso individual por cada criança. Com a criação do L + N, continuei como bolsista e 
auxiliei na organização dos materiais do kit que seriam enviados às turmas participantes do projeto, pois cada 
turma recebeu esses 70 tipos de materiais, sendo necessário um trabalho bastante complexo para compor o 
material para as cerca de mil crianças que participaram do projeto no ano de 2016.

A trajetória de aprendizagens acadêmicas que tracei constitui a minha maior motivação em participar do 
curso de especialização ALFABETIZAÇÃO + NEUROCIÊNCIAS: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL, inserido 
nas atividades do L + N. Outros motivos que me levaram à escolha do curso foram o desejo de ampliar os 
conhecimentos sobre alfabetização na interface das Neurociências e poder contribuir com a construção 
de uma prática de alfabetização inovadora, utilizando os materiais do kit, que conduz os educandos a uma 
formação leitora competente. 

Os objetivos prévios que estabeleci a partir da minha inscrição no curso foram adquirir uma base teórica 
fundamentada em conceitos inovadores que favorecessem a minha prática como pedagoga alfabetizadora; 
contribuíssem com novos conhecimentos para construção de materiais que pudessem favorecer o ensino 
alfabetizador de escolas da rede pública; e auxiliassem para que, em um futuro próximo, pudesse prosseguir 
em minha formação profissional.

Tendo em vista a trajetória formativa percorrida durante o curso, pude alcançar e superar os objetivos que 
estabeleci previamente. Essa especialização proporcionou-me momentos ricos de aprendizagens que me 
fizeram pensar diferentemente sobre a questão do processo inicial de alfabetização de crianças. Tive a 
oportunidade de participar de estudos teórico-práticos com disciplinas curriculares interligadas e construir 
uma prática alfabetizadora contextualizada na realidade da escola pública do município de Natal (RN) ao 
auxiliar na aplicação do kit em cinco turmas (uma de Educação Infantil, duas de 1º ano e duas de 2º ano). 

DIAGNÓSTICO INICIAL
Para o trabalho do projeto L + N na escola, foi conduzido pela coordenadora do L + N um curso de extensão 
com os professores. Nesse curso, as professoras receberam as orientações para aplicação dos materiais 
de alfabetização do L + N que receberiam para aplicar em suas salas de aula, e eu fui encarregada de 
acompanhar esse trabalho. 

O primeiro contato com a escola foi no período de aplicação dos testes do Instrumento Diagnóstico das 
Etapas Iniciais da Alfabetização (IDEIA) nas turmas que adotaram o KIT 2 do Projeto Leitura + Neurociências. 
O Kit 2 compreende materiais que “foram desenvolvidos para serem utilizados na alfabetização de crianças, 
tendo, portanto, características de ludicidade próprias a essa faixa etária”. (NASCHOLD, 2015a, p. 19).
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Nesse primeiro contato, já pude perceber o comprometimento e dedicação da equipe escolar, e todos estavam 
envolvidos com a aprendizagem das crianças. Após o período de aplicação dos testes, tive a oportunidade 
de participar da Assembleia com a comunidade escolar para discutir o plano anual da instituição. Cada 
professora apresentou o plano de acordo com o seu nível de ensino, e pude compreender a organização dos 
conteúdos curriculares de cada turma.

A proposta apresentada no plano anual da escola estava voltada ao ensino baseado em eixos temáticos 
que são semelhantes aos do Manual Orientador do Kit 2 do Projeto Leitura + Neurociências. O Manual 
compreende a alfabetização como

um processo que, calcado na linguagem oral, é composto de atividades para ensinar a ler e 
a escrever e que, uma vez instalado cerebralmente, guarda em si o potencial de propiciar a 
leitura fluente e a escrita competente de textos pelo alfabetizando, sendo esta última uma 
meta que poderá ser alcançada com propriedade maior se alguns aspectos essenciais forem 
considerados (Ibidem, p. 19).

Mediante o estudo do plano da instituição e da proposta 
de alfabetização do kit do projeto, comecei o trabalho de 
acompanhamento do L + N junto à escola. Minha ação como 
conhecedora do material era no sentido de buscar integrá-lo ao fazer 
e aos conhecimentos das professoras da escola, que possui um corpo 
docente experiente e qualificado. Nos dias de planejamento junto 
com a coordenação dos dois turnos, acompanhei a construção do 
plano globalizado, instrumento do L + N que adota um modelo de 
planejamento globalizado concebido de tal forma que o material do L + N recebido pela escola se integre 
às práticas e materiais da professora da turma e do projeto curricular da escola. Já nesse momento, os 
planos globalizados das turmas consideraram os resultados do IDEIA.

Antes de aplicar os kits, a equipe gestora da escola convocou os pais ou responsáveis para participarem 
de uma reunião para as professoras apresentarem o material do L + N e os pais assinarem o TCLE.  
A diretora pedagógica compareceu à reunião e ressaltou aos pais e responsáveis a importância do material, 
apresentando slides com as partes teóricas do projeto, falando em uma linguagem clara e acessível 
para todos. Nessa reunião, as professoras apresentaram cada um dos 70 materiais da caixa aos pais e 
responsáveis, que ficaram encantados com o trabalho e agradeceram pelo fato da UFRN ter escolhido a 
escola Arnaldo para aplicar um material tão rico.

Figura 1 – Mapa conceitual das turmas de 1º ano.

Figura 2 – Diretora apresentando o projeto para os pais/responsáveis.
Figura 3 – Professora 

apresentando o material.
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Como a escola dispunha de uma professora que atuava na Sala de Leitura, para desencadear o trabalho 
com os materiais de alfabetização do L + N nas turmas, as professoras reuniram-se com a mediadora de 
leitura da escola, a professora Lenira Carlos Gurgel, e organizaram dias para as turmas visitarem a biblioteca 
e ouvirem a contação da história do L.I.NEU e o enigma das letras. No dia de cada turma, a professora Lenira 
contava a história para as crianças com os objetos metafóricos, e após a contação as crianças se envolviam 
tanto que queriam recontar. Muitas crianças surpreenderam suas professoras por se disporem a recontar a 
história com os materiais metafóricos ao retornarem para a sala de aula. 

Aqui convém esclarecer que, entre os materiais recebidos do L + N, constavam livros de cada história 
acompanhados dos objetos metafóricos para a sua contação. Assim sendo, cada turma possuía o seu kit 
de contação da história trabalhada no livro em sua sala de aula. Crianças que antes demonstravam grande 
timidez e dificuldade de interação, conseguiram vencer suas limitações e participar desse momento tão 
prazeroso. As crianças adoraram aquela forma de contar histórias, pois antes nunca haviam visto uma 
história contada com objetos metafóricos. O momento mais marcante que todas lembraram de contar foi 
quando a luz do sol entrou na caverna, e o robô começou a se mexer.

No trabalho realizado nas salas de aula, a história foi retomada pelas professoras utilizando novas formas 
de contação, incluindo aí as fichas das palavras geradoras da história, a capa da contação e o próprio livro 
recebido na caixa do L + N por cada turma. Após a retomada, as professoras das cinco turmas disseram às 
suas crianças que L.I.NEU havia mandado um convite todo especial para que elas pudessem participar de 
uma grande aventura, embarcando no mundo da leitura e da escrita por meio dos materiais do projeto 
L + N. As professoras apresentaram as caixas que L.I.NEU havia deixado para a turma iniciar o trabalho.  
As crianças receberam os convites, decoraram e brincaram com o robozinho. Todas levaram o convite para 
casa para mostrar à família. 

O primeiro material a ser utilizado pelas turmas foi o portfólio da história do L.I.NEU relacionado ao portfólio 
das letras; nesse primeiro contato, as crianças ficaram admiradas com o tamanho das folhas do portfólio 
do L.I.NEU. Antes de as crianças realizarem as atividades, as professoras trabalharam com elas a construção 
das letras com as peças imantadas grandes no quadro magnético. Cada material utilizado era motivo de 
surpresa pelo fato de não serem comuns à realidade daquelas crianças.

APLICAÇÃO DO PROJETO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O diagnóstico inicial da turma de Educação Infantil apresentou a maioria das crianças na fase pré-alfabética, 
uma vez que não faziam relação letra/som, não conheciam os nomes, nem os sons das letras, além de  
usá-las de forma aleatória, não diferenciando letras de números. Algumas das crianças encontravam-se na 
fase alfabética parcial, reconhecendo algumas letras nas palavras, geralmente as vogais.

Desde o início do trabalho na turma de Educação Infantil, os materiais foram incluídos na rotina diária da 
turma. A rotina da sala foi alterada para atender às necessidades das crianças. A professora Gladys França 
Vieira percebeu que o trabalho de desencadeamento da aula rendia mais quando era realizado no primeiro 
momento, pois, quando as crianças retornavam do intervalo, estavam muito cansadas e não rendiam. A 
partir daí, a professora, em parceria com a coordenadora da escola, construiu uma rotina integrada para 
aplicar os kits e começou a organizar grupos de trabalho diferenciado com as crianças que apresentavam 
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maiores dificuldades. Nesses momentos, ela utilizava o portfólio das letras, o quadro imantado e o material 
enriquecedor. A professora precisou aprender novas estratégias de alfabetização para desenvolver o 
trabalho com as crianças. Ao aplicar o material nesses momentos de atendimento individualizado e 
em grupo, a docente sentiu que precisava conhecer melhor as ideias que embasavam as estratégias de 
alfabetização do projeto L+N. Foi então que, nos dias de planejamento, discutíamos os aspectos teóricos 
do trabalho, na busca de caminhos que a auxiliassem nos desafios que estava encontrando na prática. 
Com isso, a professora aprendeu novas estratégias de alfabetização para desenvolver o trabalho com as 
crianças, passando a utilizar os novos conceitos de maneira coerente durante todo o processo.

Nessa turma, presenciei a introdução da primeira cena do portfólio do L.I.NEU pela professora, ocasião em 
que a docente retomou a história que já havia sido contada pela mediadora de leitura na biblioteca e focou 
nos meios de transporte que aparecem no enredo. A docente deu ênfase para o avião. Ela perguntou para 
as crianças se elas já tinham visto um avião, se já haviam viajado de avião, para que serve um avião. Em 
seguida, ela disse que cada uma iria construir seu avião. As crianças fizeram os seus aviões e se desenharam 
dentro, junto com os outros passageiros. Todas brincaram e se divertiram com o avião. Em seguida, fizeram 
a letra A com as peças imantadas no quadro magnético. A professora explorou bem a letra dentro da 
palavra avião. As crianças fizeram as atividades da letra A no portfólio das letras. Depois de realizarem as 
atividades, a professora propôs realizar a atividade 1 do portfólio do L.I.NEU. Durante as atividades, a turma 
utilizou os materiais enriquecedores do projeto para tornar ainda mais prazeroso o momento. 

Figuras 4 e 5  – Crianças montando as letras da 
palavra avião com o auxílio da professora.

Figuras 6 e 7 – Crianças 
brincando com os aviões.

Figura 8 – Crianças realizando as atividades  
do portfólio das letras.

Já o trabalho com a letra B se deu a partir do Livro direitos da criança, onde o primeiro foi o direito de 
brincar. A professora trabalhou o que é ser criança e, em seguida, falou sobre o direito de brincar. Ela levou 
as crianças para a quadra para andar em cima da letra B da palavra brincar. Com o auxílio da professora, as 
crianças fizeram a letra no ar e depois no quadro imantado. As crianças foram para o parque e fizeram a 
letra B no papel com cola e colocaram areia. Ao voltar para a sala, fizeram uma lista de brinquedos com B e 
depois enfeitaram a letra B de bola do portfólio. 

Figuras 9 e 10  – Com o auxílio da professora, as crianças fazem  
a letra no ar e depois no Quadro Magnético.
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A professora, com um trabalho integrado e contextualizado, conseguiu conquistar o gosto das crianças 
em realizar as atividades e jogos que compunham os kits. Para o trabalho com o portfólio das letras, antes 
de introduzir a letra, ela utilizava uma história, uma brincadeira ou uma música, assim dando sentido ao 
trabalho e tornando-o prazeroso. Com o trabalho que foi realizado, as crianças dessa turma avançaram 
muito e em pouco tempo para as fases mais adiantadas da leitura e da escrita.

APLICAÇÃO DO PROJETO NO 1º ANO MATUTINO
Conforme os dados coletados no IDEIA, a turma do 1º ano da manhã apresentou crianças que ainda não 
diferenciavam letra de desenho e que não faziam relação letra/som. Algumas apresentavam espelhamento na 
escrita. Para iniciar a aplicação do material, a professora Edna de Souza Lima Dantas estudou os pressupostos 
e utilizou o modelo de planejamento globalizado sugerido pelo L + N no curso de extensão realizado, 
buscando que atendesse às necessidades da sua turma. 

A estrutura organizacional da sala de aula também passou por mudanças, pois, pelo fato de a turma ser 
muito agitada, a professora sempre organizava as cadeiras enfileiradas, com as crianças distantes umas das 
outras. Com o início da aplicação dos kits, percebeu a importância da interação das crianças para construção 
da aprendizagem. Assim sendo, mudou a posição das cadeiras na sala e também a rotina de atividades que 
realizava, integrando-a aos materiais do projeto. 

Como a professora adotava os livros didáticos recebidos pela escola do MEC, por meio do planejamento 
globalizado, conseguiu associar o trabalho do livro didático com os materiais, o que foi muito positivo. Ela 
também utilizou os livros recebidos na caixa do L + N nos momentos de leitura deleite (ler por prazer sem ter 
a obrigação de fazer algum trabalho específico), que realizava sistematicamente com as crianças. 

Também realizou circuitos de atividades em parceria com a turma do segundo ano da manhã. As crianças 
dessa turma comprometeram-se a tal ponto que, quando chegava a hora do intervalo, não queriam 
ir brincar, só para ficar na sala fazendo as atividades. Algumas crianças chegavam a chorar por querer 
terminar as atividades e terem que ir para o intervalo. Durante o percurso das atividades, a professora foi 
percebendo que precisava encontrar novos caminhos para aprendizagem das crianças. Diante das novas 
aprendizagens, a professora renovou sua metodologia, e isso facilitou a aprendizagem das crianças.

A professora, no encerramento do trabalho no final do ano, referiu que a aplicação do material em sua turma 
teve ótimos resultados e que neste contexto os planejamentos semanais muito haviam contribuído, enfatizando 
que, antes do contato com o Projeto Leitura + Neurociências, por não ser pedagoga de formação, encontrava 
dificuldades em realizar um trabalho integrado e interdisciplinar, mas, com as sessões de planejamento 
realizadas, foi possível desenvolver uma prática integrada e contextualizada na realidade das crianças.

APLICAÇÃO DO PROJETO NO 1º ANO VESPERTINO
O diagnóstico do 1º ano mostrou que existiam crianças na fase pré-alfabética que ainda não diferenciavam 
letras de desenhos e que não faziam relação grafema/fonema. Algumas apresentavam espelhamento na 
escrita. Outras crianças estavam na fase alfabética parcial; sabiam os nomes da maioria das letras do alfabeto, 
porém com pouca consciência dos fonemas nas palavras. As crianças identificavam os sons iniciais ou finais da 
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palavra pelos nomes das letras. Uma pequena quantidade de crianças estava na fase alfabética total; faziam 
conexões grafema/fonema mais completas, reconhecendo palavras mais frequentes no seu cotidiano.

Após a aplicação do diagnóstico, antes de aplicar o kit, a professora Andréa Munik Barros Freitas sentiu 
necessidade de compreender primeiro a proposta do material, por ser inovadora e jamais ter tido contato 
antes com algo semelhante, para depois utilizar em sua sala de aula. Desta maneira, ela conseguiu 
utilizar o material de forma coerente e contextualizada, podendo alcançar o avanço da leitura e da escrita 
em sua turma. Conseguiu integrar os materiais à prática que já realizava, construindo planejamentos 
interdisciplinares que alcançavam diferentes tópicos linguísticos que precisavam ser trabalhados.

Ela se comprometeu com o trabalho e explorou o material de maneira minuciosa, respeitando o tempo 
de aprendizagem de cada criança. Propôs muitos desafios para as crianças avançarem, contribuindo para 
que as crianças superassem os erros de forma construtiva. O material foi incluído na rotina da turma, 
integrado aos conteúdos curriculares. Pelo fato de a docente ter desenvolvido uma prática alfabetizadora 
contextualizada com a vivência das crianças, a turma comprometeu-se com o trabalho, sendo o momento 
de manuseio do material do projeto uma ocasião de muita euforia para as crianças, que demonstravam 
grande interesse, e até mesmo aquelas que não possuíam tanto apoio da família conseguiram avançar e 
surpreender a professora com seu desempenho.

Um dos exemplos do que foi desenvolvido na turma foi o trabalho com os vários tipos de moradia.  
A professora retomou a história do L.I.NEU e problematizou a moradia em que ele foi encontrado. Em 
seguida, trabalhou a moradia de cada criança. As crianças desenharam como era a sua moradia. Partindo 
do desenho delas, a professora trabalhou os diferentes tipos de moradia; para tanto, utilizou inicialmente 
nas atividades a letra C, de casa. Em uma das atividades da letra C, as crianças construíram um acróstico. 
Na história, também foi enfatizada a parte que o robô desce da montanha e vê uma rua onde tem 
vários prédios, momento em que professora comparou a rua da escola do L.I.NEU com a rua da escola 
das crianças. Trabalhando a rua, a professora levou para sala a música “Se essa rua fosse minha”. A partir 
da problematização da música, as crianças construíram a rua com que elas sonhavam, colocando nela a 
caverna de L.I.NEU. Cada criança contribuiu para a construção da rua; elas escolheram o que deveria ter: 
shopping, praças, parques... A professora também problematizou se a rua seria asfaltada, pavimentada 
com paralelepípedo ou de areia. 

Figura 11 - A rua desenhada pelas crianças.
Figuras 12 – A professora trabalhou a rua que as crianças sonhavam 

e colocaram nela a caverna de L.I.NEU.
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Outro trabalho desenvolvido na turma que presenciei foi a brincadeira da amarelinha da leitura. Tal brincadeira 
foi iniciada na quadra da escola, e as crianças brincaram para familiarizar-se com as regras da amarelinha 
convencional. A professora pulou primeiro e mostrou para as crianças as regras. Depois, fez um círculo com 
a turma e retomou a história do L.I.NEU. Para iniciar o momento do portfólio da Amarelinha, as crianças se 
desenharam na capa do portfólio brincando na quadra. Cada criança cortou e decorou o dado da amarelinha. 
A professora, a todo momento, esteve intervindo em grupo e individualmente e dando instruções para as 
crianças. Ao jogarem na quadra o dado, foram registrando as respostas no portfólio em forma de desenhos. 
Em outra etapa da brincadeira, elas tiveram a oportunidade de responder de forma escrita no portfólio tudo 
aquilo que haviam desenhado. Em todas as etapas, a história foi retomada de várias formas, e no momento 
das atividades a professora interveio intensamente junto às crianças.

No encerramento do trabalho, a docente destacou que adoraria ter iniciado a aplicação do kit desde o 
início do ano porque teria explorado o material muito mais do que foi explorado. Ela disse que desejava 
continuar aplicando o material no ano que iria iniciar porque tinha certeza que essa proposta faria sua 
próxima turma avançar rápido. Na turma dessa professora, havia um aluno especial que, segundo ela, 
avançou muito com o uso dos materiais do kit de alfabetização. Com outras atividades, como as do livro 
didático, ele demonstrava resistência em realizar, no entanto, as atividades do portfólio ele tinha prazer 
em desenvolver. Da mesma forma ocorreu com as demais crianças, que avançaram de forma significativa.

APLICAÇÃO DO PROJETO NO 2º ANO MATUTINO
Por meio do IDEIA, foi possível identificar que na turma existiam crianças na fase alfabética parcial, 
reconhecendo algumas letras e apresentando um baixo nível de consciência fonêmica. Outras crianças, 
na fase alfabética total, apresentaram o reconhecimento de palavras, fazendo algumas conexões mais 
completas entre grafema e fonema.

Após a realização do diagnóstico, a professora Abdísia de Albuquerque Silva também sentiu necessidade 
de estudar sobre os materiais e as teorias que dão suporte a essa prática de alfabetização do projeto para 
depois aplicar em sua sala de aula. Com isso, ela conseguiu utilizar as estratégias de forma coerente e 
contextualizada. Para o trabalho ser incorporado diariamente na sua turma, ela precisou mudar alguns 
momentos da rotina já estabelecidos. A professora construiu um planejamento globalizado e integrou os 
materiais à prática já existente. 

Os kits foram incluídos na rotina diária da turma. A professora realizou um trabalho interdisciplinar, 
explorando o máximo do material e realizando um trabalho contextualizado e inclusivo. No momento 
de utilização dos materiais, ela costumava organizar a turma em grupos para poder intervir e auxiliar as 
crianças de acordo com suas dificuldades. As crianças comprometeram-se com o trabalho, e até mesmo 
aquelas que apresentavam maiores dificuldades empenharam-se para realizar as atividades.

Figura 13 – Trabalhando moradia- utilizando a 
letra C de casa.

Figura 14 – Construção de acróstico  
com a atividade da letra C.
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Um dos momentos que pude vivenciar foi a introdução da 
história do L.I.NEU utilizando a estratégia das metáforas. As 
crianças já haviam tido contato com a história na biblioteca. 
A professora reuniu as crianças e pediu que procurassem 
na sala de aula objetos que pudessem representar os 
personagens da história do L.I.NEU. Cada criança procurou 
um objeto e auxiliou a professora a contar a história. Depois 

da contação da história, as crianças iniciaram o trabalho com o portfólio. Primeiro, a professora trabalhou 
o mapeamento da cena. Nesse dia, enfatizou os cenários da história e trabalhou o portfólio. Ela trabalhou 
como mapear uma cena. 

No mesmo dia, a professora trabalhou a disciplina de Ciências com a correção em grupo de uma 
atividade do livro na qual a professora levantou a seguinte problemática sobre os tipos de materiais 
(papel, madeira, vidro, areia...): quais materiais vocês acham que compõem o L.I.NEU? A pessoa que 
construiu o L.I.NEU utilizou quais materiais? Quem será que fez L.I.NEU? Com a problematização do 
tema, as crianças refletiram que a tecnologia que movia o L.I.NEU era a luz do sol, por isso não precisava 
de fios para ligar na energia da tomada. 

A professora também trabalhou a história relacionando-a com o conteúdo sólidos geométricos em 
Matemática. Fez comparação das formas dos prédios da história do L.I.NEU; comparou as formas 
encontradas na escola dele com as formas encontradas na escolas das crianças, momento em que a 
docente levantou as seguintes questões: quais as formas encontradas na sala do L.I.NEU? Será que a escola 
do L.I.NEU tem as mesmas formas que a nossa? Diante desses questionamentos, as crianças refletiram que 
a sala de aula delas representava um sólido geométrico e, por ser sólido, servia para proteger da chuva, do 
sol e dos perigos. Foi trabalhada a construção da ideia de FACES-LADOS usando os objetos metafóricos. 
As crianças utilizaram algumas caixas, que representaram os prédios da história. Na problematização do 
conteúdo, a professora levantou as seguintes questões: por que é um quadrado? Por que é um retângulo? 
Por meio da geometria, foi ressaltada a presença das formas retas e curvas.

A turma também fez um registro no caderno, contornando os lados de uma caixa de creme dental, e 
contou a quantidade de lados diferentes e as formas que constituíam a caixa, enfatizando as linhas e os 
pontos que se formam no encontro dessas linhas. Com essa atividade, as crianças aprenderam que um 
sólido serve para guardar volume. Depois do registro, a docente propôs uma montagem do sólido com 
canudos e massinha de modelar; a seguir, os alunos compararam o que é plano e o que é sólido.

Figura 15 – Materiais metafóricos da história do L.I.NEU.

Figuras 16, 17 e 18 – Construção dos sólidos geométricos.



354

A atividade que as crianças levaram para casa apresentava a seguinte questão: “você utilizou três tamanhos 
diferentes de retângulos para montar um sólido geométrico. Agora desenhe o sólido que você fez e depois 
escreva o nome dos materiais usados e como foi feito”. Com esse trabalho interligado, a turma percebeu que 
tudo é constituído por formas retas e curvas e que tais formas constituem figuras planas e sólidos. As crianças 
construíram a ideia do que é uma figura plana e um sólido geométrico. Para concluir as atividades com o 
conteúdo de geometria, a professora comparou a sala do L.I.NEU com a das crianças e propôs um trabalho 
com planta baixa e construção de maquetes. As crianças construíram a sala de aula delas e colocaram L.I.NEU 
no fim da sala, conforme a história. 

Figuras 19 e 20 – Trabalho com a maquete.

No trabalho com a leitura e a escrita uma das estratégias que vale destacar é o circuito de alfabetização 
que a docente criou para ajudar as crianças em suas dificuldades. A professora dividiu a turma em grupos 
por nível de alfabetização para trabalhar o portfólio das letras com o uso do quadro magnético e as peças 
imantadas para construir as letras. Isso ajudou para uma intervenção mais efetiva. Auxiliei a professora 
intervindo nos grupos e reforçando alguns ensinamentos com as crianças.

No término do trabalho, a docente do 2º ano da manhã disse que se apaixonou pela história do L.I.NEU e por 
todos os materiais do kit, isso porque, além de retomar conteúdos, ela conseguiu aprofundar muitos conceitos 
com as crianças de forma integrada e lúdica. Disse ainda que pretendia aplicar o projeto com a sua próxima 
turma devido aos bons resultados obtidos com o trabalho.

APLICAÇÃO DO PROJETO NO 2º ANO VESPERTINO
Por meio do IDEIA, foi possível identificar que na turma existiam crianças na fase pré-alfabética que ainda 
não faziam relação letra/som. Outras estavam na fase alfabética parcial, reconhecendo algumas letras e 
apresentando um baixo nível de consciência fonêmica. Outras crianças, na fase alfabética total, apresentaram o 
reconhecimento de palavras, fazendo algumas conexões mais completas entre grafema e fonema.

Para iniciar o trabalho, a docente Adriana de Castro Martins, nos planejamentos semanais, buscou compreender 
a proposta para poder utilizar as novas estratégias de alfabetização. Para aplicar os materiais, ela precisou 
aprender novos conceitos sobre prática pedagógica. No decorrer do uso dos materiais, percebeu a necessidade 
de renovar a metodologia utilizada. Com isso, a professora, em parceria com a coordenação, buscou construir 
um planejamento integrado e contextualizado com os materiais. 
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Em virtude das aplicações dos kits, começou a organizar a sala de formas diferentes. Durante alguns dias da 
semana, a professora utilizava os materiais, e isso fez alterar a rotina de atividades da sala. A rotina do trabalho 
estava baseada nos conteúdos do livro didático, e, para aplicar os materiais, foi preciso associá-los às atividades 
dos kits. Com a mudança na rotina, a professora encontrou novos caminhos para a aprendizagem das crianças. 
No decorrer do processo, percebemos a necessidade de um reforço diário para as crianças que estavam com 
maiores dificuldades na leitura e na escrita.

A docente reservava alguns dias da semana para realizar as atividades do projeto e integrou o material com 
as atividades do livro didático. O momento de grande alegria na turma era quando aplicávamos os materiais do 
projeto. As crianças chamavam-me de Lineia e não podiam me ver na escola, que isso já era motivo de festa. Elas se 
entusiasmaram com os materiais e tinham prazer em fazer as atividades.

Ao término das aplicações dos materiais, a professora relatou que estava grata com a ajuda que recebeu do projeto. 
Ela ressaltou o quanto as crianças ficaram entusiasmadas em utilizar os materiais. As crianças demonstravam 
muita felicidade quando me viam em sua sala de aula; todas vinham me abraçar, gritando “L.I.NEU, L.I.NEU... Hoje 
tem L.I.NEU...”. Houve relato de crianças que, durante a aplicação do portfólio do L.I.NEU utilizando o material 
enriquecedor, disseram que nunca tinham usado na vida aquele tipo de material. Diante disso, a docente pôde 
refletir como coisas tão simples podiam fazer tanta diferença na vida delas. Ela também destacou que a turma 
adorava utilizar os objetos metafóricos das histórias para fazer representações de personagens, e materiais do 
cotidiano ganhavam vida nas mãos daquelas crianças. Na turma, um dos relatos mais gratificantes foi o de uma 
mãe que disse que estava admirada com o avanço da sua filha, pois a criança estava mais aberta para conversar 
e a mãe percebeu que, por meio das contações de histórias, a menina estava vencendo a timidez e o medo. 
Também citou que em casa a menina só falava em L.I.NEU. Mediante os resultados obtidos, a docente destacou 
que pretendia continuar o trabalho no ano seguinte.

CONCLUSÕES
Ao adentrar no contexto da escola da pública da rede municipal de Natal (RN) como estudante do curso de 
especialização ALFABETIZAÇÃO + NEUROCIÊNCIAS: INTERFACES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL- MEC/UFRN/Ice, 
pude vivenciar experiências enriquecedoras em aprendizagens sobre a prática educativa de crianças na fase 
inicial da alfabetização. Tive a satisfação de contribuir, juntamente com a equipe pedagógica, para o ensino e a 
aprendizagem das crianças utilizando uma metodologia inovadora de alfabetização que envolve conhecimentos 
da interface entre Educação, Neurociências e Psicolinguística.   Dessa forma, mediante o trabalho, foi possível 
refletir sobre como tal metodologia de ensino pôde colaborar para a aprendizagem inicial daquelas crianças, 
considerando que muitas conseguiram alcançar a compreensão leitora. O trabalho de alfabetização foi 
contextualizado de acordo com a realidade de cada turma.

Cada etapa vivenciada evidenciou a importância de iniciar a alfabetização pelo ensino construtivo e reflexivo da 
leitura e da escrita, uma vez que foi notório o avanço da aprendizagem das crianças. As professoras realizaram 
um trabalho integrado, buscando relacionar os materiais ao plano de ensino da sua turma.
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Essa foi uma grande experiência que levarei para minha vida profissional. Diante do contexto de aprendizagem 
daquelas turmas, é possível afirmar que, a partir da metodologia de ensino usada pelas professoras, as crianças 
avançaram no processo de leitura e escrita. Isso foi visto por meio da interação diária com aquelas crianças e dos 
resultados positivos das aplicações relatados pelas docentes, afirmando ser possível verificar o crescimento das 
aprendizagens dos seus alunos.

Posso afirmar que essa experiência foi altamente positiva. Acima de tudo, uma oportunidade de construir 
novos olhares em relação ao ensino inicial de leitura e escrita. Neste viés, com a prática em contextos de turmas 
diferentes, aprendi como o ensino interdisciplinar favorece a aprendizagem das crianças. Além do mais, com um 
olhar de alfabetizadora, observei todos os caminhos refletindo sobre a prática educativa, o que tornou possível 
avaliar e constatar que, quando a prática educativa voltada para alfabetização se preocupa com a forma como 
esse processo ocorre, se reduzem sobremaneira as dificuldades iniciais enfrentadas pelas crianças.

 O que impulsionou o trabalho e fez valer tantos elogios à prática realizada nas turmas citadas foi o 
comprometimento e a parceria das professoras. Sem o empenho da equipe, o trabalho não teria fluído e o uso 
dos materiais seria em vão.
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L+N:  
UMA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA
ANDREA CARLA SILVA DE LIMA
PROFESSORA DO 1º ANO 

o contrato didático foi muito bem aceito pelas crianças, 
tanto nas atividades rotineiras quanto nas que lhes traziam o 
prazer da surpresa e o despertar do interesse... A participação 
no projeto L+N (UFRN/MEC) e o curso de Neurociências foi 
bastante enriquecedor em minha formação como professora. 
Ao longo do curso, os professores que por ali passaram 
disseminaram conhecimento teórico e nos orientaram para 
que possamos atingir o nível máximo de produtividade e 
assim alcançar o resultado desejado

Em 1997, iniciava uma grande jornada de experiência e trabalho em minha vida, quando comecei o 
magistério e resolvi dar início ao meu sonho de ser professora. Há 19 anos, comecei na profissão como 
auxiliar de professora. Pouco tempo depois de minha identificação com a área, ingressei no curso de 
graduação em Pedagogia em regime especial na Universidade Vale do Acaraú (UVA). A conclusão do 
curso me fez ver a educação com outros olhos e me ajudou no aprimoramento dos meus conhecimentos, 
pois, desde a minha formação de magistério, já tinha certeza de que meu sonho era ser professora.

Atualmente, exerço a função de professora na instituição filantrópica Escola Casa do Caminho, educando 
crianças de seis a sete anos na turma da 1º série, atuando em tempo integral. Essa escola busca atender 
inicialmente crianças da Vila de Ponta Negra, oriundas de famílias com menor poder aquisitivo e risco social, 
como também de famílias que tiram seu sustento de trabalhos realizados no bairro, mesmo morando 
em lugares mais afastados, como nas cidades de Parnamirim e São José de Mipibu. No momento, estão 
matriculadas em torno de 100 crianças.

Tendo consciência de que um educador deve estar em busca de aperfeiçoar seus conhecimentos 
constantemente, capacitando-se a cada dia, uma especialização em sua área de atuação torna-se 
imprescindível. Com isso, senti necessidade de ingressar no curso de especialização e inicialmente 
percebi o quanto adquirir conhecimento na área de Neurociências poderia vir a somar na construção 
de minha prática de alfabetização. Assim, após conhecer a proposta do curso e a do projeto Leitura + 
Neurociências (UFRN/MEC), notei o quanto era incentivador e o quanto poderia agregar valor tanto para 
a instituição onde trabalho, quanto para meus alunos e para mim, como professora e ser humano.
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DIAGNÓSTICO
Diante do que foi visto em sala de aula e das dificuldades demonstradas pelos alunos, percebi que 
necessitava de auxílio para solucionar os problemas apresentados em sala e motivar as crianças no 
processo de ensino e aprendizagem. Uma das grandes dificuldades apresentadas pela turma era que ela 
não identificava e não escrevia a maioria das letras do alfabeto; muitas crianças só escreviam seu primeiro 
nome e com a ajuda do crachá, sendo que algumas nem mesmo o seu primeiro nome escreviam.

Diante disso, percebi que a inclusão desse projeto no dia a dia dos alunos iria auxiliar na resolução das 
problemáticas e que o trabalho em sala de aula seria de grande valia tanto para os alunos e quanto para 
mim, como professora.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS KITS L+N 
NO COTIDIANO ESCOLAR
Durante o ano de 2016, foi realizada a aplicação dos seguintes 
materiais: convite, ficha do estudante, crachá e quadro da 
roda de conversa da alfabetização, elaborando-se estratégias 
didáticas com embasamento nos fundamentos teóricos 
expostos em sala.

A princípio, para a iniciação desse projeto, houve uma reunião 
pedagógica com os pais e responsáveis pelas crianças, com o 

intuito de apresentar a proposta do projeto, os materiais a serem trabalhados em sala e os benefícios que 
a proposta traria para o desenvolvimento e o processo de aprendizagem das crianças. Desde então, não 
houve rejeição por parte dos responsáveis, que assinaram o termo de autorização para que o trabalho 
fosse iniciado.

A aplicação do convite foi feita com o objetivo de solicitar a participação dos alunos no projeto L + N. 
Apresentei de forma lúdica e agradável a história do livro L.I.NEU e o enigma das letras, usando como auxílio 
as questões cotidianas e a expressão do corpo e da voz.

Segundo Naschold, pode-se dizer que:

Os materiais que compõem este manual foram desenvolvidos para serem utilizados na 
alfabetização de crianças, tendo, portanto, características de ludicidade próprias a essa 
faixa etária. De início, é necessário esclarecer que entendemos a alfabetização como um 
processo que, calcado na linguagem oral, é composto de atividades para ensinar a ler e a 
escrever e que, uma vez instalado cerebralmente, guarda em si o potencial de propiciar a 
leitura fluente e a escrita competente de textos pelo alfabetizando, sendo essa última uma 
meta que poderá ser alcançada com propriedade maior se alguns aspectos essenciais forem 
considerados (NASCHOLD, 2015a, p. 19).

Foi assim que a aplicação do portfólio L.I.NEU e o enigma das letras, atrelada à prática de contar histórias com 
auxílio de objetos do cotidiano e à base da teoria da metáfora como estruturante do pensamento, foi identificada 

Figura 1 – Alunos trabalhando o Portfólio das Letras.
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como uma experiência positiva. O uso de metáforas expande o emprego das palavras do nosso vocabulário 
vinculado a outros conceitos, como também amplifica nossa capacidade de entendimento e interação com o 
mundo (NASCHOLD et al, 2015e). 

Ao adotar o uso da ficha de estudante, após a entrega do convite, apresentei o instrumento às crianças e 
expliquei o objetivo da ficha para cada uma delas. Cada ficha foi identificada com a foto da criança, com 
a pasta do portfólio que lhe pertence. Houve momentos de fotos e pesquisa com os responsáveis para o 
preenchimento das fichas. Com isso, após o recolhimento dos dados e preenchimento das fichas, foram 
criadas atividades com base nelas, trabalhando todas as disciplinas. 

Com o uso do crachá, foram realizadas diversas atividades, como chamadas coletivas com as crianças, 
tendo como objetivo a identificação das letras estudadas em sala em seus nomes. A cada dia, no início das 
aulas, era feita a escolha de uma criança ou duas para fazer a chamada com o uso dos crachás. 

O conhecimento das letras torna-se importante, pois:

O tratamento da escrita começa no olho. Somente o centro de nossa retina, chamado de 
fóvea, possui uma resolução suficientemente elevada para reconhecer os detalhes das 
letras. Devemos, pois, deslocar nosso olhar sobre a página a fim de identificar, a cada pausa 
do olho, uma palavra ou duas. Desmembrada em milhares de fragmentos pelos neurônios 
da retina, a cadeia de letras deve ser reconstituída antes de ser reconhecida. Nosso sistema 
visual extrai progressivamente o conteúdo dos grafemas, sílabas, prefixos, sufixos e 
radicais das palavras. Entram, enfim, em cena duas grandes vias paralelas de tratamento: 
a via fonológica e a via lexical. A primeira permite converter a cadeia de letras em sons da 
língua (os fonemas). A outra permite acessar o dicionário mental onde está armazenado o 
significado das palavras (DEHAENE, 2012, p. 25).

O projeto iniciou-se no mês de maio, com auxílio da bolsista Bruna Wanderley, bolsista do projeto L+N da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, orientadas pela professora Angela Naschold.

Dei início ao projeto na instituição de ensino juntamente com a professora Gilvânia Carla, sendo que ela 
também estava desenvolvendo a aplicação do IDEIA com os seus alunos do nível III. A aplicação dos testes 
do IDEIA, como a escola funciona em tempo integral, foi feita da seguinte maneira: enquanto os alunos 
da professora Gilvânia estavam no momento do sono com a auxiliar de sala, a professora auxiliava-me 
na aplicação dos testes. Já nos horários em que Bruna auxiliava na aplicação do material com os alunos, 
colaboradores de outras áreas ficavam com os demais alunos, dando continuidade às atividades da sala.

O auxílio de Bruna foi de bastante importância para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que o 
trabalho se tornou mais minucioso, tratando as dificuldades de cada aluno. Foi visto que ambas as partes 
tiveram uma boa oportunidade de atrelar a teoria com a prática em sala de aula. O auxílio da bolsista 
Bruna e da professora Angela foi de extrema importância para a aplicação dos kits, pois a Bruna estava 
no projeto desde o seu início sob a orientação da professora Angela; com isso, adquiriu conhecimento e 
domínio de todos os materiais dos kits, o que foi de bastante valia no processo de ensino e aprendizagem 
que desenvolvi com minha turma, utilizando os conhecimentos adquiridos no curso de especialização.
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Conforme os kits iam sendo trabalhados, íamos observando os avanços e as necessidades de cada aluno. 
Realizamos reuniões regularmente para fazer os ajustes necessários, com a formulação de planejamentos. 
Foi assim, num sistema de colaboração, que tivemos resultados surpreendentes no processo de ensino e 
aprendizagem, levando os alunos a momentos bastante enriquecedores e construtivos no desenvolvimento 
dos conteúdos explorados nos kits. 

Considerando a aplicação do IDEIA em uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental, verificou-se que 
havia 10 crianças pré-alfabética, seis crianças na alfabética e três na alfabética total, como também que 
alguns ainda escreviam de forma espelhada. Durante a aplicação, percebi que a maioria das crianças 
parecia estar bastante entusiasmada. Além disso, o instrumento oportunizou um contato mais próximo 
da turma, permitindo uma apuração e análise mais aprofundadas do processo de alfabetização, a partir 
do reconhecimento dos alunos que requisitavam maiores intervenções em suas modalidades específicas 
(leitura, escrita, linguagem oral e até aspectos comportamentais, como o caso de uma criança que levou 
muito tempo para responder o IDEIA devido à sua timidez).

A aplicação dos testes obteve um resultado positivo, pois os alunos eram prontamente participativos 
e disponíveis, de forma que concluíram o IDEIA como mais uma atividade de sala, e não uma atividade 
avaliativa.  Diante do exposto, intervim com maior pertinência diante da aquisição da habilidade de leitura 
e escrita dos meus alunos.

Assim, com a construção do saber, atrelada aos conhecimentos teóricos e práticos, foi identificado que:

[...] a construção do conhecimento deve partir de situações nas quais [a criança] possa 
agir sobre o que é objeto do seu conhecimento, pensar sobre ele, recebendo ajuda, sendo 
desafiado a refletir, interagindo com outras pessoas (WEISZ, 2002, p. 61).

O trabalho realizado com o portfólio de 
Cecília Meirelles foi bastante planejado, 
pois, antes mesmo da aplicação, foi 
realizado um estudo prévio; depois disso, o 
portfólio foi introduzido no planejamento 
diário, considerando os conteúdos a serem 
trabalhados. Foi solicitado auxílio à professora 
Angela para realizar a contação de história. As 
crianças reagiram com bastante entusiasmo à 
contação do poema O papel e a tinta. Após a 

contação dessa história, Bruna e eu fizemos perguntas sobre a biografia de Cecilia Meireles e de Leonardo 
da Vinci. Além disso, passamos um vídeo sobre o Museu do Louvre, para que as crianças pudessem fazer 
uma breve viagem e entender melhor a história.

Um dos momentos que mais me chamaram a atenção foi aquele em que se trabalhou o portfólio de Cecília 
Meireles, pois identifiquei que a turma estava mais independente ao realizar as atividades propostas. Com a 

Figura 2 – A turma do 1º ano aguardando o momento de contação de história.



365

interação dos alunos, podíamos identificar mais detalhadamente as ações que estavam surtindo um efeito 
positivo com relação aos outros portfólios. Nossa meta era extrair um resultado muito positivo. Contando 
com o auxílio da professora Angela e da bolsista Bruna, tive a oportunidade de adquirir conhecimentos 
bastante enriquecedores para o desenvolvimento do trabalho em geral, pois com a aplicação dos kits 
tivemos uma abertura mais facilitada para desenvolver atividades com as crianças.

Os alunos foram bastante comprometidos com as atividades propostas, desde as aplicações do IDEIA, 
quando houve uma pronta resposta e gosto pelas atividades realizadas. As crianças demonstravam estar 
animadas e envolvidas com o desejo de participar da aplicação do instrumento.

Houve uma adaptação do projeto à rotina dos alunos, sendo estipulados horários para a realização das 
atividades, para que assim pudessem ser realizadas todas as atividades propostas pelo material do projeto 
L+N. Nesse contexto, a implantação do contrato didático foi muito bem aceita pelas crianças, tanto nas 
atividades rotineiras quanto nas que lhes traziam o prazer da surpresa e o despertar do interesse.

Wolf descreve esse processo da seguinte forma:

A informação sobre o cérebro e sobre o modo como este aprende é um elemento essencial 
dos fundamentos sobre os quais devemos basear as nossas decisões educacionais (WOLF, 
2004 apud FERREIRA, 2010, p.04).

A rotina das crianças foi trabalhada da seguinte forma:

HORÁRIO ATIVIDADE

8:00 Aula

8:45 Lanche

9:00 às 10:25 Aula

10:30 Parque

11:00 Banho

11:30 Almoço

12:00 e 12:30 Escovação e descanso (sono)

Tabela 1 – Rotina diária dos alunos da Escola Casa do Caminho.

Com a felicidade dos alunos e do professor ao explorarem o material do projeto L+N por meio dos portfólios 
e dos kits, notou-se um aumento na produtividade de ambas as partes. As aulas ficaram mais produtivas 
com a implantação do projeto, a ponto de as crianças muitas vezes abrirem mão do momento do parque, 
estendendo a aula até o horário do banho e fazendo uma pequena parada para o lanche às 9:00.

INTEGRAÇÃO DOS KITS L+N AO PLANEJAMENTO CURRICULAR
Os kits foram trabalhados associados às disciplinas diárias, com planejamento prévio semanal. 

Na primeira semana, na disciplina de Português, foi trabalhado o bingo das formas do alfabeto, fazendo com 
que o aluno, com uso do material apresentado, adquirisse a capacidade de conhecer o alfabeto a partir das 
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partes das letras. Já em Matemática, foi trabalho o jogo da memória. Os alunos construíram o jogo em duplas, 
escrevendo os números de 0 a 20, podendo assim alcançar a capacidade de escrever e identificar os números. 
Em Ciências e Geografia, foi trabalhada a contação da história do L.I.NEU e o enigma das letras por meio de 
objetos metafóricos, atraindo a atenção dos alunos para os seguintes aspectos: lugares por onde os personagens 
passaram, escrevendo com a ajuda da professora e colegas e identificando os seres que possuem e os que não 
possuem vida. Na disciplina de Geografia, o assunto a ser abordado foi localização geográfica, tendo a moradia 
como tema principal, o que desencadearia o trabalho questionando o lugar onde L.I.NEU morava. 

Apresentavam-se diferentes tipos de moradia, fazendo com que os alunos escrevessem em sua ficha do 
estudante informações da sua moradia, como o endereço. Em História, o tema abordado foi a perspectiva 
de futuro, com a indagação sobre “o que ser quando crescer”, fazendo com que as crianças elaborassem um 
cartaz sobre as profissões que desejariam exercer no futuro, descrevendo cada uma delas. O objetivo era 
fortalecer os vínculos sociais entre os alunos e conhecer as diferentes profissões e a importância delas para 
a sociedade, buscando refletir sobre os sonhos e o futuro, além de estimular a escrita e a leitura.

Na segunda semana, em Português, foi realizada a 
brincadeira das sílabas. A partir da história do L.I.NEU e o 
enigma das letras, os alunos montaram a história da capa da 
contação e escreviam a separação de sílabas das palavras 
no quadro com o auxílio da professora. Em Matemática, os 
alunos realizaram atividades como a trilha dos números, 
feita em dois momentos, sendo o primeiro no chão da 
sala e em grupos de quatro alunos, que desenharam em 
cartolinas uma trilha de trem e escreveram o nome deles 
e a quantidade de letras do nome em cada vagão. Já no 

segundo momento, foi realizada a identificação do vagão com maior número de letras, sendo desenhado 
em uma segunda trilha em ordem crescente e decrescente. Nas disciplinas de Ciência e Geografia, foram 
trabalhados o meio ambiente e seus espaços. Foi feita uma breve explicação sobre o conceito de meio 
ambiente, as diferenças entre os espaços naturais e geográficos, a identificação dos alunos em espaços 
naturais e geográficos a partir de objetos e história do L.I.NEU, evidenciando-se também a importância da 
preservação do ambiente natural. Já na disciplina de História, foi abordada a data em que se comemora o dia 
do meio ambiente, como também a vida dos seres humanos na pré-história.

Na terceira semana, inicialmente foram abordadas as sílabas, fazendo com que as crianças pudessem 
identificar a sílaba tônica. Buscava-se a capacidade de entendimento da oralidade, auxiliando na leitura 
e na escrita e iniciando-se a aprendizagem da separação de sílabas, pois será de extrema importância no 
processo de leitura e escrita. Em Matemática, buscou-se estudar as formas geométricas. Os alunos utilizaram 
a massa de modelar e palitos de picolé para reproduzir as diferentes formas geométricas identificadas na 
história do L.I.NEU e o enigma das letras; posteriormente, será feita a introdução de conceitos de faces, 
lados e vértices. Em Ciências, foram estudadas as plantas medicinais, elaborando-se um mural de plantas 
medicinais, onde foi escrito o nome de identificação de cada uma delas e foram coladas folhas de chá. 
Buscou-se mostrar o uso das plantas e sua importância para o meio ambiente, na tentativa de incentivar a 
consciência ecológica e os valores éticos.

Figura 3 – Criança contando a história do L.I.NEU utilizando a 
Capa da Contação e as Palavras Geradoras.
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Em Geografia e História, foram estudados os pontos cardeais e a divisão da cidade de Natal em zonas e 
bairros, com seus pontos turísticos. A atividade foi dividida em três momentos. No primeiro, introduziu-
se o conceito de norte, sul, leste e oeste, desenvolvendo a atividade de cabra-cega e usando o L.I.NEU 
como referência, e a procura foi feita a partir das coordenadas com base nos pontos cardeais. No segundo 
momento, foram apresentadas as cidades, que são divididas em zonas. A partir disso, com referência nos 
locais frequentados diariamente, os alunos teriam que identificar a que zona esses locais pertenciam e 
quais suas características, como a existência de pontos turísticos, caso tivessem, bem como a história dos 
bairros e de cada ponto turístico exposto em sala.

Na quarta semana, foi realizada a atividade do bingo das palavras. Os alunos receberam as cartelas do 
bingo e marcaram-nas de acordo com as formas sorteadas e ao lado das formas das letras. Essa atividade 
foi realizada com o intuito de entender a formação das letras, das sílabas e das palavras.

Figura 4 – Crianças jogando o Dado das Formas das Letras e pintando o Bingo das Letras.

Na disciplina de Matemática, foi efetuado um trabalho sobre as operações matemáticas básicas com 
as formas geométricas. Os alunos teriam que somar cada face, lado e vértice das figuras geométricas 
construídas na aula anterior. Depois, teriam que somar, subtrair, multiplicar e dividir apenas a quantidade 
de quadrados, triângulos e retângulos construídos em sala e registrar cada quantidade no caderno.

A disciplina de Ciências foi integrada às artes, com uma atividade de construção do desenho do corpo humano. 
Os alunos deveriam buscar desenvolver essa atividade com o uso de materiais de sucata ou recicláveis. Eles 
escolheriam e construiriam personagens amigos do L.I.NEU, com diferentes texturas e cores para representar 
e escrever cada parte do corpo humano, com ênfase nas partes do corpo essenciais à leitura e escrita.

 A abordagem desses assuntos associados às disciplinas busca inicialmente a capacidade de consolidar 
os conteúdos estudados em sala de forma lúdica, simplificando o conteúdo estudado em sala e  
tornando-o mais prazeroso.
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O portfólio L.I.NEU e o enigma das letras foi aplicado no salão da instituição de forma lúdica, em seguida 
realizando-se questionamentos sobre a história, como: quem era L.I.NEU? De onde ele saiu? O que ele viu 
quando saiu da caverna? Em que lugar ele entrou? E quem ele conheceu? 

Ao retornarmos à sala, trabalhamos com a capa do portfólio, focalizando a exploração das letras do título 
da história. Separamos as vogais e inicialmente trabalhamos com a vogal A, completando as palavras com 
essa vogal. Cada criança foi ao quadro formar a letra trabalhada em sala, buscando-se com isso um melhor 
aprendizado da letra trabalhada no texto. Em seguida, as crianças desenharam cenas do texto.

Buscando outra forma de trabalhar o L.I.NEU de forma atrelada à arte, busquei usar a massinha de modelar. 
Os alunos confeccionavam com o material os elementos que L.I.NEU identificava ao longo da história.

Realizamos o estudo do portfólio Chapeuzinho Amarelo, 
narrando a história com o auxílio de objetos metafóricos 
no galpão. Em seguida, realizamos uma roda de conversa 
em que buscamos identificar os medos demonstrados 
pelo personagem e associar com os medos relatados por 
cada aluno, procurando fazer uma relação com a história  
da Chapeuzinho Vermelho.

Foi apresentado o portfólio Amarelinha da Leitura, e em seguida foi explicado a brincadeira. Recontei a 
história do L.I.NEU no salão de prece, usando slides. Depois, houve uma roda de conversa sobre as regras 
da brincadeira, e jogamos.

Fizemos a amarelinha com folhas de papel ofício para colocar as respostas coletivas com escritas e 
gravuras, de modo a proporcionar uma melhor interação com a turma. Percebeu-se que a cada dia a turma 
surpreendia, tanto pela interação quanto pela vontade de participar, pois muitas vezes nem deixavam os 
colegas responder e já iam dizendo a resposta.

Os materiais metafóricos foram utilizados na contação de histórias, sendo relacionados com a capa de 
contação, fazendo-se a retirada de objetos metafóricos da sacola surpresa. À media que se ia contando a 
história, as crianças iam mostrando as palavras geradas e colocando-as na capa de contação. 

Foram introduzidos no projeto os livros do L.I.NEU, Chapeuzinho Amarelo e O batalhão de letras.  
Com base nos livros, foram elaboradas as seguintes atividades: a brincadeira das sílabas (a partir das 
palavras originadas do L.I.NEU) e o enigma das letras (os alunos montaram a história na capa da contação 
e escreveram a separação em sílabas dessas palavras no quadro, com ajuda do professor).

A partir do estudo dos kits recebidos, foram criados o boliche das vogais e a trilha do alfabeto, materiais 
estes que foram bem aceitos pelos alunos. Identificamos que o processo de aprendizagem ficaria mais 
facilitado com a introdução de materiais lúdicos. Dehaene diz que:

Foto 2 – Trabalhando o Portfólio da Chapeuzinho Amarelo. 
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Em todos os indivíduos, em todas as culturas do mundo, a mesma região cerebral com 
diferenças mínimas de milímetros, intervém para decodificar as escritas. Seja ela francês ou 
chinês, a aprendizagem da leitura percorre um percurso idêntico (DEHAENE, 2007, p.06).

AJUSTES
Os ajustes foram feitos de acordo as necessidades das crianças e da doutrina da instituição, uma vez que a 
escola possui uma rotina inicial predeterminada para todas as séries, desde a chegada até o horário do lanche. 
Então, tivemos que inicialmente modificar a rotina dos alunos, mas ajustada às necessidades da instituição.

Conforme íamos avançando na aplicação das atividades, foi percebido que alguns alunos iam apresentando 
algumas dificuldades. Então, busquei realizar um acompanhamento mais específico, com aulas de reforço 
para aqueles alunos que apresentavam mais dificuldades. 

Procurei também fazer alguns ajustes na sala de aula, disponibilizando uma prateleira para que os alunos 
tivessem um melhor acesso aos materiais em sala, pois esses materiais anteriormente ficavam dentro de 
um armário, com um acesso mais dificultado.

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
O projeto como um todo estendeu-se além da sala de aula. Tive o auxílio da professora Gilvânia, que me 
ajudou com a aplicação dos testes, e dos diretores da escola, que estavam prontos para ajudar.

O senhor Nilo1, diretor do Centro Espírita Irmãos do Caminho, ficou maravilhado com o material dos kits, 
expondo de forma positiva o quanto o material era rico e o quanto poderia auxiliar as demais educadoras 
no processo de alfabetização e ensino das crianças. Ressaltou também a questão das oportunidades que 
deveríamos aprender a aproveitar, pois oportunidades para fazer parte de um projeto como esse não batiam 
duas vezes na mesma porta. Parabenizou-me por estender e compartilhar os conhecimentos que adquiri em 
sala de aula com a instituição.

Também tive o depoimento do diretor financeiro da instituição, o senhor Carlos2, que demonstrou total 
apoio para o desenvolvimento do projeto. Ele se mostrou extremamente satisfeito com as atividades que 
estavam sendo desenvolvidas na escola.

Também recebi relatos positivos dos alunos, como o de Deivison, Anthony, Lara e Luana Nycole.

“Antes eu não conseguia ler, então, fui tentando, fazendo as atividades do L.I.NEU, colando os pedacinhos, e 
comecei a ler. Fiquei muito feliz porque aprendi a ler. Também gostei da amarelinha, porque foi muito divertido, 
gostei de tudo do L.I.NEU” 

Deivison

1 Nilo Garcia.

2 Carlos Castro.
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“Gostei muito de conhecer o L.I.NEU e Maurícia. Também gostei de fazer o portfólio do L.I.NEU, porque as atividades 
eram muito legais; recortava, desenhava e escrevia, e o L.I.NEU era muito legal e esperto. O da Chapeuzinho Amarelo, 
gostei porque superou o medo, e os desenhos eram muito bons de fazer. Gostei da amarelinha porque era divertida; a 
gente ia pulando e respondendo às perguntas, e na hora de fazer o portfólio ficou muito fácil. Gostei muito do bingo” 

Luana Nycole

“Gostei muito de estudar com o L.I.NEU, pois já consigo fazer as letras e fazer as palavras. As atividades são muito 
boas. Eu estudo e ajudo os meus colegas. Quando não venho para a escola, fico pedindo para vir para a minha mãe, 
para poder ler, colar, recortar e pintar, que é muito bom”

Anthony

“Eu gostei das atividades. Antes eu não sabia as letras; agora eu já sei e aprendi fazendo o quadro das formas retas 
e curvas, e já sei mais ou menos as palavras pequenas” 

Lara

Aqui é interessante registrar que Lara teve uma evolução notável no 1º ano, pois chegou à série sem saber 
seu nome completo e terminou o ano lendo palavras.

CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Durante a trajetória do curso, tive a possibilidade de adquirir aprendizados significativos. Pude ampliar 
meus conhecimentos para atuar com uma metodologia inovadora, tendo como suporte os kits do L+N, 
que irão contribuir para que os alunos sejam instruídos como uma geração de leitores capacitados.

Com a aplicação do kit de Leitura + Neurociências, pode-se concluir que houve um aprendizado significativo 
diante das práticas inovadoras aplicadas em sala de aula. Hoje percebo avanços da turma. Crianças que 
não conseguiam escrever nem o seu primeiro nome e não reconheciam as vogais, atualmente conseguem 
escrever seu nome completo e são capazes de escrever e relacionar a letra à palavra.

A aplicação do kit auxiliou as crianças a relacionarem as letras ao som e a construírem novas palavras. 
Os alunos também estão conseguindo ler palavras com sílabas simples, porém ainda apresentam certa 
dificuldade com as sílabas mais complexas.

A participação no projeto L+N (UFRN/MEC) e o curso de Neurociências foi bastante enriquecedor em 
minha formação como professora. Ao longo do curso, os professores que por ali passaram disseminaram 
conhecimento teórico e nos orientaram para que possamos atingir o nível máximo de produtividade e 
assim alcançar o resultado desejado.

Conclui-se que o trabalho alcançou as expectativas desejadas, obteve uma aceitação por parte dos alunos, 
instituição e pais e atingiu o avanço desejado no desenvolvimento dos alunos. Para mim, fez com que eu 
buscasse um conhecimento constante, com novas especializações e cursos.







EXPERIÊNCIAS INTERDISCIPLINARES  
EM ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
BRUNA CARDOSO WANDERLEY
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as professoras da Casa do Caminho compartilharam conosco a 
urgência em modificar algumas estratégias utilizadas em sala de 
aula para serem mais adequadas aos potenciais das crianças. É 
como se o IDEIA tivesse atuado como óculos em olhos míopes. 
Com isso, os alunos rapidamente passaram a nomear as letras 
e a aprender palavras que iniciavam com as letras aprendidas. 
Esta nova habilidade, conhecida por consciência fonêmica 
ou competência metafonológica, segundo Dehaene (2012), é 
imprescindível para o processamento da leitura. Como resultado, 
mesmo ainda no nível II, os alunos avançaram na habilidade da 
leitura e escrita, de forma que o universo da leitura passou a integrar 
o cotidiano de vida deles. A turma finalizou o ano escrevendo 
palavras e compreendendo que existe uma informação ou 
significado contido nos textos; a professora relatou que os alunos 
identificam letras em cartazes, e uma das mães afirmou que seu 
filho compartilha, espontaneamente, seus aprendizados em casa 
ao demonstrar reconhecer determinadas letras

Como integrante do Projeto Leitura + Neurociências (Projeto L + N) e discente do curso de pós-
graduação, colaborei nas pesquisas e na organização dos kits para a sua aplicação na realidade de 
salas de aula. As experiências prévias em turmas de escolas públicas obtidas a partir das pesquisas da 
professora Angela Naschold foram fundamentais na elucidação do universo da alfabetização infantil, 
contexto que impulsionou meu desejo de ampliá-lo a partir de uma relação mais próxima com o 
professor em sala de aula. 

Foi assim que me inseri na Escola Casa do Caminho para acompanhar as turmas do Nível II/Educação 
Infantil e 1º ano/Ensino Fundamental. No primeiro momento, a coordenadora e bolsistas do Projeto L + 
N apresentaram o Instrumento Diagnóstico das Etapas Iniciais de Alfabetização (IDEIA) às professoras das 
turmas. Durante a semana, estudamos o instrumento em grupo, e as dúvidas advindas desse momento 
permitiram realizar determinadas alterações para melhorá-lo, de modo que a aplicação do IDEIA na Casa 
do Caminho serviu como modelo, o qual foi levado às demais escolas participantes do projeto.
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De acordo com as orientações do IDEIA, pudemos classificar o processo de alfabetização das crianças 
em fases. Na turma do 1º ano, 10 se encontravam na fase pré-alfabética, seis na alfabética parcial, duas 
na alfabética total e nenhuma na alfabética consolidada. No nível II, uma criança se encontrava em fase 
alfabética parcial (a professora se surpreendeu por ela ter conhecimento de todas as letras do alfabeto) 
e 23 em fase pré-alfabética. Corroboro a percepção das professoras sobre o envolvimento e motivação 
dos alunos em sala de aula desde o IDEIA; para ilustrar, vale mencionar dois acontecimentos que nos 
marcaram nesse período na turma do nível II: um dos alunos demonstrou certo encantamento com o 
Teste 1 - Formas Retas e Curvas, a ponto de dizer, posteriormente, que estava “aprendendo as letras” e 
me presentar com uma palha semelhante a um dos formatos requeridos pelo teste, dizendo-me que se 
tratavam de letras; enquanto isso, a única criança que se encontrava na etapa pré-alfabética dessa turma 
demonstrou interesse em uma atividade proposta em sala de aula pela primeira vez, segundo a professora, 
que já havia tentado diversas estratégias sem sucesso para obter motivação dessa criança. A professora 
acredita que essa mudança de interesse se deu porque as atividades propostas no IDEIA pareciam estar 
mais adequadas ao nível de conhecimento e interesse da criança.

O IDEIA adquiriu contornos melhores do que imaginávamos, já que, a partir dele, segundo os professores, 
houve um desvelamento de potenciais cognitivos dos alunos nunca antes percebidos. As professoras da 
Casa do Caminho compartilharam conosco a urgência em modificar algumas estratégias utilizadas em sala 
de aula para serem mais adequadas aos potenciais das crianças. É como se o IDEIA tivesse atuado como 
óculos em olhos míopes. 

Como psicóloga, também considerava importante debruçar-me na realidade da escola, e isso implicava 
tentar compreender sua história, estrutura física, funcionamento, dinâmica e, sobretudo, os profissionais, 
crianças, pais e colaboradores da Casa do Caminho. Paralelamente à intervenção a partir do IDEIA e ao 
longo do ano letivo, busquei interagir com todas essas pessoas, o que oportunizou o estreitamento de 
laços, trocas afetivas e aprendizagens pessoais e acadêmicas. Descobri uma escola receptiva e atenta às 
propostas da Universidade. Era bom estar lá e sentir-me integrante da comunidade escolar.

A APLICAÇÃO DOS KITS
As caixas dos kits e os portfólios foram entregues e apresentados às professoras e diretora da escola; 
discutimos a importância de se realizar a exploração dos materiais antes mesmo de serem utilizados 
em sala de aula, para uma apropriação mais segura e tranquila por parte das docentes. As indagações 
sobre a utilização poderiam ser sanadas por meio do Manual Orientador ou dirigidas a mim ou aos outros 
pesquisadores do Projeto L + N. Conhecia cada objeto na caixa e considerava que isso seria um ponto 
favorável ao trabalho a ser desenvolvido na escola. 

Considero meu papel como observadora participante na minha inserção inicial nas turmas. Como 
mencionado, objetivava compreender a dinâmica e a realidade institucional ao mesmo tempo em que 
me vinculava às crianças e aos demais colaboradores de pesquisa na escola. As professoras utilizavam 
os kits em suas aulas, e eu realizava intervenções apenas quando considerava pertinente. O respeito e a 
preservação da identidade do trabalho das professoras eram uma das minhas preocupações, pois só minha 
presença em suas aulas poderia suscitar mudanças nesse contexto. Assim, engatinhar nessa aproximação 
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foi uma das formas encontradas para minimizar o caráter desconfortável ou invasivo que minha presença 
poderia, porventura, acarretar. 

Diante disso, estive nas turmas de maneira mais aleatória durante o primeiro mês de acompanhamento 
e nos quatro dias disponíveis na semana para isso; assim, ora estava presente no nível II, ora no 1º ano, 
conforme as necessidades de minha presença ou curiosidade. Porém, no mês seguinte, sistematizei dias 
fixos para estar em cada turma: as segundas-feiras e quartas-feiras ficaram reservadas para o 1º ano, e as 
quintas-feiras e sextas-feiras, para o nível II. Também passei a colaborar no planejamento diário de aula 
com as professoras; consequentemente, minha participação passou a ser mais ativa, sobretudo no 1º ano, 
cuja professora não dispunha de auxiliar em sala, diferentemente do nível II. Assim, mais ciente dos planos 
de aula, conseguia auxiliar melhor os alunos nas atividades propostas. Portanto, tais mudanças ajudaram-
me a otimizar o acompanhamento e minha atuação nas turmas. 

A professora do nível II debruçou-se, sobretudo, no uso das letras imantadas e nos portfólios das letras e 
palavras, bem como na contação da história do L.I.NEU e o enigma das letras (NASCHOLD & PEREIRA, 2014). 
Elaborou variados jogos que consideravam o uso das formas retas e curvas das letras, sua correspondência 
grafofonológica e a associação das letras com o início de palavras (por exemplo, “u de urso, uva, etc”). 
Essas práticas pareciam reforçar o aprendizado das crianças de maneira lúdica; com o tempo, as crianças 
tornaram-se capazes de associar as letras com palavras pensadas por elas. 

A professora do 1º ano procurou incluir as letras e quadros imantados nas diversas atividades em sala de 
aula, independentemente do assunto. Também propôs novos jogos com as letras (a exemplo do boliche 
e da corrida das letras) e trabalhou com os demais jogos do kit, sobretudo o jogo do bingo das formas 
das letras, devido ao engajamento das crianças. Também se debruçou no trabalho com os portfólios 
disponibilizados, palavras geradoras e quadro da roda de conversa. As duas professoras incluíram também 
os materiais enriquecedores dos kits para serem utilizados pelas crianças nos materiais impressos. 

AJUSTES NECESSÁRIOS
O ajuste mais importante ocorrido na Escola Casa do Caminho foi o ensino explícito do nome das letras e sua 
correspondência grafofonológica, mudança que levou a novos ajustes. Na Educação Infantil, por exemplo, era 
prática comum as crianças não utilizarem lápis grafite, tampouco haver intervenções para corrigir os alunos. 
No entanto, a professora passou a nomear as letras, a entregar lápis grafite aos alunos e a corrigi-los quando 
necessário. Por exemplo, em uma das práticas, as crianças precisavam repetir as letras aprendidas no quadro 
imantado; caso elas não fossem bem-sucedidas, a professora refletia com elas se a letra montada estava igual 
ao modelo pronto no quadro ao lado, o que permitia à criança realizar a própria correção.

Vale lembrar que a professora do nível II não realizava a especialização, pois ainda cursava pedagogia, 
então, cabia a mim dar esse tipo de orientação teórica e prática, que era prontamente aceita, a ponto de 
a professora afirmar sentir alívio e maior segurança em sua prática ao incluir estratégias didáticas como 
essas. Inclusive, Naschold (2015) declara que Ehri e Wilce (1985, 1992) demonstraram a importância do 
aprendizado do nome das letras como requisito para o processamento da relação letra-som, assim como 
Dehaene (2012), citando os estudos de José Morais, que demonstraram que a consciência fonológica não 
é automática e, assim, depende do ensino explícito do código alfabético. 
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Com isso, os alunos rapidamente passaram a nomear as letras e a aprender palavras que iniciavam 
com as letras aprendidas. Esta nova habilidade, conhecida por consciência fonêmica ou competência 
metafonológica, segundo Dehaene (2012), é imprescindível para o processamento da leitura. Como 
resultado, mesmo ainda no nível II, os alunos avançaram na habilidade da leitura e escrita, de forma que 
o universo da leitura passou a integrar o cotidiano de vida deles. A turma finalizou o ano escrevendo 
palavras e compreendendo que existe uma informação ou significado contido nos textos; a professora 
relatou que os alunos identificam letras em cartazes, e uma das mães afirmou que seu filho compartilha, 
espontaneamente, seus aprendizados em casa ao demonstrar reconhecer determinadas letras.

Comum às duas turmas, o ensino explícito do nome das letras e o trabalho com os fonemas eram mais 
aproveitados com o uso do quadro imantado e das formas das letras, bem como com os materiais que se 
desdobravam a partir dessa aprendizagem, como os portfólios das vogais e letras, jogos dos bingos e seus 
guias e capa da contação e palavras-geradoras. As professoras, ao ensinarem uma nova letra por meio do 
material concreto e lúdico e ao dizerem aos alunos palavras significativas que iniciavam com tais letras, 
reforçavam a aprendizagem de uma forma mais natural e ativa. Segundo Naschold et al (2015e), esse tipo de 
aprendizagem é conhecido por representação enativa, e a repetição dos movimentos, gestos e ações feitos 
a partir do trabalho com as letras auxilia a memorização, tornando o ensino e a comunicação mais eficazes. 

Por isso, as professoras perceberam avanços na aprendizagem de seus alunos; inclusive, um aluno do 
1º ano iniciou o projeto com conhecimento bastante escasso do alfabeto e, ao final, aprendeu as letras, 
adquiriu consciência fonêmica e avançou na habilidade de sua própria escrita, como revelam os registros 
em seu caderno. Para tanto, a professora reservou horário individual para reforçar o trabalho com as formas 
das letras para não desmotivar o aluno, já que havia colegas em sua turma mais avançados na habilidade 
da leitura e escritura. Após uma série de encontros, o aluno mudou o comportamento em sala de aula e 
tornou-se mais empenhado em suas atividades, até que deixou de ter a necessidade de acompanhamento 
mais individualizado. Tal ação corrobora o que diz Pegado (2015), ou, seja, que é preciso ensinar do mais 
fácil ao mais difícil, adaptando o nível de dificuldade do aluno, com o propósito de não desmotivá-lo e 
desinteressá-lo pela leitura. 

O incentivo à oralidade dos alunos por meio das brincadeiras criadas pelas professoras e jogos dos kits, 
os momentos reservados à música, dramatização, contação das histórias para os alunos com o auxílio 
dos livros, objetos metafóricos e palavras-geradoras e a roda de conversa realizada ao início e término 
da aula permitiram o desenvolvimento oral das crianças. O desenvolvimento do plano fonológico é uma 
habilidade requisitada no processo de alfabetização. Dehaene (2012) declara, inclusive, que a criança 
seja envolvida em jogos simples desde pequena para se preparar para a leitura a partir do plano visual e 
fonológico, fazendo-a manipular os sons da fala e a reconhecer, memorizar e traçar a forma das letras.

Observei que os portfólios didáticos, por sua vez, de caráter lúdico-pedagógico, permitiram diversas 
contribuições às crianças: envolvimento nas atividades, aperfeiçoamento da coordenação motora fina, 
incentivo à leitura e reflexão sobre a língua e seus aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e 
pragmáticos constituintes. Naschold (2015a) discute a importância desse tipo de trabalho na alfabetização: 
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No processo formal de alfabetização, isso se concretiza, por exemplo, com a realização 
de atividades de características predominantemente metalinguísticas realizadas no início 
do processo de alfabetização sobre as formas retas e curvas das letras na composição 
de palavras geradoras (FREIRE, 1987) na formação de frases e parágrafos, considerando-
se os aspectos grafofonológicos (MORAIS et al., 2013), morfossintáticos, semânticos e 
pragmáticos. (NASCHOLD, 2015, p. 20). 

Ao final do ano escolar, todos os alunos da turma do nível II alcançaram a etapa alfabética parcial, pela 
classificação de Ehri (1992, 1998, 2002). Enquanto isso, um aluno do 1º ano passou para a etapa alfabética 
parcial, seis passaram para a alfabética total e sete para a alfabética consolidada. Mais do que os resultados 
quantitativos, qualitativamente, percebi ganhos no processo de aprendizagem da leitura e da escrita dessas 
crianças. Os alunos do nível II, por exemplo, além de terem despertado para o universo das letras e palavras, 
conseguiram associar as letras aprendidas com palavras que iniciavam com tais letras, como “s de sorvete” e 
“u de urso”. O mais interessante era vê-los enunciar palavras pensadas por eles, como tive a oportunidade de 
ouvir uma aluna dizer “f de fada” durante a aula, desde que a professora, durante o ensino havia associado 
a letra f a “f de foca”. Assim, durante o teste 5 do IDEIA, no qual apresentamos, aleatoriamente, as letras do 
alfabeto às crianças, elas diziam não apenas o nome da letra, como exemplificavam com palavras, mesmo 
esta última tarefa não sendo solicitada.

No 1º ano, percebi os alunos mais engajados durante as aulas e nas atividades realizadas. É como se 
eles tivessem ficado mais imersos nas atividades solicitadas. As dificuldades que por vezes encontravam 
pareciam ser desafios que os motivavam a prosseguir, em vez de constituírem barreiras para o não-
engajamento nas tarefas, como acontecera algumas vezes no início do trabalho. Isso coincide com o 
fato de eles passarem a interessar-se cada vez mais pela biblioteca, bem como a mudar as marcações no 
quadro da roda de conversas, pois, inicialmente, era comum vê-los preencherem-no somente com a cor 
verde; posteriormente, eles passaram a colorir o quadro com mais amarelo e vermelho e a nos dizer que 
“precisavam de ajuda” ou “que não tinham aprendido tudo no dia”, o que demonstra maior empoderamento 
no próprio processo de aprendizagem.

Para além disso, em visita recente à escola durante o ano de 2017, percebi mudanças que acredito terem 
ocorrido devido ao trabalho de 2016. A turma de nível II migrou para uma sala de tamanho maior e mais 
adequada às suas necessidades de espaço; os níveis II e 1º ano apresentam agora “cantinhos” dentro da 
sala, e os materiais escolares ficam mais disponíveis às crianças, favorecendo-lhes um uso mais autônomo. 
Modificações importantes na rotina de aula também ocorreram, parecendo estar mais otimizada e, 
acredito, mais favorável ao aprendizado, como demonstra a implantação do horário do parque em todos 
os dias da semana e em outras mudanças ocorridas nos planos de aula. 

Convém dizer que minha presença na escola foi acompanhada de perto pela coordenadora do Projeto 
L + N, que, ciente de todas as minhas dúvidas, dividiu comigo momentos de confusão e também de 
contentamento e entusiasmo. Por e-mail, telefone ou pessoalmente, a professora Angela Naschold 
alegrava-se comigo ou sanava prontamente as minhas dúvidas. Houve momentos em que sua presença 
precisou ser mais atuante, como nas vezes em que esteve reunida comigo, professoras, diretora e até 
com os diretores do Centro Comunitário Casa do Caminho, para pensarmos em estratégias favoráveis ao 
aprendizado das crianças; foi assim que surgiram os cantinhos nas salas de aula e a reorganização das salas 
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em ambientes mais espaçosos e adequados do Centro Comunitário. Estratégias como o Planejamento 
Globalizado foram enfatizadas para suplantar o equívoco verificado de utilizar os materiais disponibilizados 
pelo Leitura + Neurociências de forma descontextualizada do currículo escolar. Nesse sentido, verificou-
se que não bastava fazer o mapeamento dos conteúdos e conceitos pró-forma no plano globalizado 
proposto como modelo de planejamento pelo projeto; era preciso haver o entendimento e a apropriação 
desse mapeamento de fato durante a prática do trabalho cotidiano de alfabetização. O entendimento 
do trabalho pedagógico a partir do Planejamento Globalizado tornou minha atuação mais sistematizada 
e ativa dentro das salas de aula, principalmente no 1º ano, em que percebi que a parceria entre mim e a 
professora cresceu significativamente, permitindo, aliás, vazão maior à criatividade de todos.   

INTEGRAÇÃO DO TRABALHO DO L + N AOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS
Para fins didáticos, esta seção foi dividida em blocos e por turmas, de acordo com os materiais dos kits 
utilizados durante o ano letivo, associados com a descrição da integração dos materiais didáticos com a 
prática das professoras. A integração do trabalho se deu tanto a partir das estratégias didáticas do Projeto 
L + N, quanto pela originalidade das professoras em elaborar novas atividades e pelos esforços conjuntos 
entre professoras e bolsista L + N. 

No entanto, as orientações da coordenadora, como mencionado anteriormente, somadas aos 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas e na interação com os professores do curso de especialização 
Alfabetização e Neurociências: Interfaces na Educação Integral, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, deram-me todas as condições necessárias para que eu pudesse contribuir mais efetivamente na 
integração do trabalho L + N com a prática em sala de aula juntamente com as professoras. Afinal, as 
estratégias do projeto L + N haviam se ampliado para o cotidiano da sala de aula, e era necessário aprofundar 
também os conhecimentos sobre a prática pedagógica. Isso não somente resultou em aprendizagem, mas 
propiciou, ainda mais, o aumento da admiração e do respeito que sempre tive pelo trabalho docente.  
A seguir, ilustro um pouco do trabalho realizado.

Portfólios
Nível II: houve a utilização dos portfólios do L.I.NEU e o enigma das letras e Amarelinha da Leitura. A história 
do L.I.NEU foi contada aos poucos, em diferentes aulas e de diversas maneiras (apenas contada, com o 
uso de objetos metafóricos e por imagens). Foi dada ênfase às formas retas e curvas que compõem as 
letras do alfabeto, e a professora integrou os conteúdos de artes, geografia e matemática. A integração 
dos portfólios se deu a partir do personagem L.I.NEU, que esteva presente nas brincadeiras sobre as letras 
elaboradas pela professora e em outras atividades em sala de aula relacionadas à leitura e à escrita. 

1º ano: houve a utilização dos portfólios L.I.NEU e o enigma das letras, Amarelinha da Leitura, Chapeuzinho 
Amarelo e das fábulas de Leonardo da Vinci e poemas de Cecília Meireles. Os portfólios integraram-se aos 
conhecimentos da professora quando esta propôs novas atividades a partir desses materiais, a exemplo do 
uso da massinha de modelar pelas crianças para construir os objetos metafóricos da história do L.I.NEU e 
de atividades de casa cujo tema principal eram as diferentes personagens da Chapeuzinho. Já no portfólio 
de Leonardo da Vinci e Cecília Meireles, ocorreu uma maior integração aos conhecimentos da professora, 
pois o portfólio foi mais explorado, servindo de inspiração para atividades de diferentes disciplinas e 
conteúdos, como uma visita virtual ao museu do Louvre, elaboração de quadros para a feira de ciências, 
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aprendizagem sobre diferentes tipos de textos, conhecimento de aspectos da biografia e obra desses 
autores e uso de dramatização e música. 

Livros do kit L+N 
Nível II: foram utilizados: o livro L.I.NEU e o enigma das letras, contado paulatinamente de diferentes 
maneiras, com o objetivo de desencadear o trabalho com as formas retas e curvas das letras; o livro O 
Batalhão das Letras, contado em roda para as crianças por mim e posteriormente introduzido para dar 
início ao trabalho com novas letras; Menina bonita do laço de fita, contado em momento único para todas 
as turmas da escola; e O gato que pulava em sapato, lido e contado pela professora e recontado pelas 
crianças em sala de aula a partir das imagens do livro, objetos e dramatização.

1º ano: foram utilizados os livros L.I.NEU e o enigma das letras, Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho Vermelho, 
Chapeuzinho “Ruiva” (tais livros foram contados com e sem o uso de objetos metafóricos para desencadear 
o trabalho com os portfólios), Menina bonita do laço de fita (história contada por voluntária), O Batalhão das 
Letras (lido por bolsista e professora para o trabalho com as letras do alfabeto no quadro imantado e em 
atividades elaboradas em sala de aula); e A fada que tinha ideias (lido em momentos pontuais, como nos 
horários de intervalo para espera do lanche ou da aula de educação física). 

Outros livros
Nível II: a professora trabalhou o livro Os Três Porquinhos, contado em diferentes dias e momentos, 
sobretudo quando se percebia maior cansaço das crianças após a realização de atividades. Porém, a leitura 
era feita de forma a enfatizar as cenas da história, demarcar entonações e onomatopeias e contribuir na 
aprendizagem de princípios matemáticos; além disso, os alunos eram convidados a folhear e contar a 
história para a turma. Nas sextas-feiras, as crianças escolhiam livros da biblioteca para levarem para casa 
no final de semana, com o objetivo de proporcionar lazer com a leitura.

1º ano: devido ao interesse das crianças pela biblioteca, a professora deixavam-nas visitá-la com frequência 
e ler ou folhear livros escolhidos pelas próprias crianças. Isso era feito nos horários de transição da escola, 
entre a escovação e o sono, e nos últimos minutos de aula da sexta-feira, pois as crianças pediam para levar 
livros para casa para lerem no final de semana. 

Atividades lúdicas
Nível II: diversas brincadeiras foram desenvolvidas em sala de aula, como a trilha das formas retas e curvas 
(as crianças tinham que passear por trilhas feitas em cartolina para perceberem a existência de formas retas 
e curvas), a pescaria (as crianças pescavam um peixe com uma letra e precisavam nomear a letra e dizer 
palavras que iniciassem com essa letra), boliche das vogais (crianças lançavam bola e precisavam nomear a 
letra e dizer palavras que iniciassem pelas letras dos pinos caídos), balões de letras (as crianças estouravam 
balões, nomeavam as letras dentro deles e citavam palavras com o início dessas letras), tapetes das letras 
(um grupo de cinco crianças pisava nos tapetes com as letras, e a criança, junto com a turma, precisava 
nomear a letra e dizer palavras que iniciavam com ela) e caixa mágica das letras (os alunos tinham que 
sortear uma letra da caixa, dizer o nome dela e palavras com essas letras). Esses momentos eram sempre 
prazerosos e levavam as crianças a refletir sobre as letras, a exemplo do aluno W., ao demonstrar que 
bastava alterar a posição da letra M para ela virar a letra W.
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1º ano: boliche das vogais (crianças lançavam bola e precisavam nomear as letras e dizer palavras que 
iniciassem pelas letras dos pinos caídos; elas foram divididas em dois grupos, e o grupo poderia ajudar a 
criança que não soubesse palavras que iniciassem com aquela letra), jogo de trilha das letras (a cada grupo 
de cinco crianças, era iniciada uma corrida na trilha, o dado era jogado, e a criança deveria mencionar o 
nome da letra e palavra que iniciasse com a letra do alfabeto que o carro atingiu), e adedonha (no quadro, 
a professora construiu com as crianças a adedonha, que requeria nomes de lugares, objetos, pessoas, 
animais e plantas com a letra sorteada). As crianças eram participativas e se ajudavam.

Nível II: as fichas dos bingos do kit L+N foram utilizadas como guias para as crianças montarem as letras 
no quadro imantado. No entanto, embora tenham sido utilizados os jogos dos bingos, a professora decidiu 
não mais utilizá-los, pois as crianças confundiam os espaços de intersecção entre as partes das letras como 
mais uma parte da letra. Devido a isso, ela utilizou mais as palavras geradoras, que serviram para contar 
história.

1º ano: as fichas e os demais materiais foram bem utilizados pela professora. As fichas dos bingos serviram de 
guia para as crianças marcarem as formas das letras corretas nas letras dos bingos, bem como na montagem 
das letras no quadro imantado e até no trabalho com as palavras geradoras, para escreverem no quadro as 
palavras geradoras do tema trabalhado (por exemplo, no trabalho com o corpo humano os alunos eram 
chamados, um por um, para escrever no quadro imantado as partes do corpo com a ajuda da formas das 
letras). As fichas em branco foram utilizadas para corrigir a escrita dos alunos quando escreviam alguma 
palavra incorreta.

Atividades lúdicas elaboradas
Nível II: a professora adaptou o uso de diversos materiais para a sua turma: criou novos jogos (anteriormente 
explanados) com as letras estudadas; adaptou o uso das formas retas e curvas para melhor entendimento 
dos alunos (denominando-as de “grande, média, pequena e pequenininha”); entregou massa de modelar 
para os alunos modelarem as cenas do portfólio da Amarelinha,após o desenho das mesmas cenas no 
próprio portfólio e utilização do quadro da roda de conversa de acordo com o trabalho realizado no dia, 
perguntando aos alunos se eles aprenderam as letras estudadas no dia, por exemplo.

1º ano: foram criadas a brincadeira do boliche e a trilha do alfabeto, sendo elaboradas atividades além do 
portfólio, sobretudo no de Leonardo da Vinci e Cecília Meireles, no qual os alunos tiveram, por exemplo, a 
oportunidade de visitar por vídeo o museu do Louvre, conhecer a biografia desses autores e suas obras e 
trabalhar o poema Pescaria a partir de música, movimentos corporais e dramatização. 

Nível II: as novas letras aprendidas eram sempre revisadas durante a semana por meio dos jogos (em sua 
maioria, realizados em espaço externo, ou seja, fora do ambiente da sala de aula), com o quadro e letras 
imantadas e com os portfólios das letras. Os alunos saíram de um estágio de total desconhecimento do 
alfabeto para o aprendizado das letras e do sistema alfabético, alcançando um patamar de aprendizado 
incomum na história da escola e da idade deles. Essa nova metodologia permitiu certo envolvimento dos 
pais no acompanhamento e estímulo ao aprendizado dos filhos.
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1º ano: o jogo da quadra espelhada foi utilizado para demonstrar a posição adequada para escrever, 
nos momentos em que os alunos escreviam letras e números espelhados. Os jogos dos bingos foram 
importantes para fortalecer o aprendizado das letras, e os crachás serviram para os alunos reforçarem o 
aprendizado das letras a partir de seus nomes. O crescimento nessa turma ocorreu tanto com os alunos 
quanto com a professora, que conseguiu, aos poucos, integrar com mais qualidade e segurança seus 
conhecimentos ao kit L+N. Os alunos tornaram-se ainda mais motivados e também passaram a interagir 
mais uns com os outros.

Objetos metafóricos e capa da contação
Nível II: a professora utilizou os materiais metafóricos e a capa da contação para contar histórias e contou 
a mesma história de diversas maneiras: somente com os objetos metafóricos, somente com a capa da 
contação e palavras geradoras e oralmente. 

1º ano: os materiais metafóricos e a capa da contação foram utilizados da seguinte forma: a professora 
contava a história do L.I.NEU ou da Chapeuzinho, e cada aluno ganhava uma palavra geradora, de forma 
que, enquanto a professora contava a história com os objetos metafóricos, os alunos montavam a história 
na capa da contação. 

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES
Depoimento 1: “As duas turmas que estão participando, comparando com o desempenho do nível dos 
anos anteriores, tiveram um desenvolvimento visível, sem contar com a forma prazerosa com que eles 
estão aprendendo; estão desenvolvendo a autonomia da escrita brincando. Outra coisa interessante e 
perceptível é o interesse das professoras. Não é só a criança que aprende com prazer; as professoras estão 
ensinando com prazer, e isso é o que mais me chamou atenção. Os materiais são pensados para otimizar 
o aprendizado. Essas duas turmas me surpreenderam. Percebemos os benefícios e queremos utilizar essa 
metodologia com todas as turmas no próximo ano”. (M., diretora, Escola Casa do Caminho).

Depoimento 2: “O material é muito rico. Eu não esperava esses avanços todos das crianças. Elas estão 
mais entusiasmadas a aprender e estão bem interessadas pela contação de histórias, estão criando um 
prazer pela leitura e escrita; quando veem cartazes, já identificam as letras. Antes do projeto, elas não 
tinham tanto entusiasmo, mas agora, sim, porque são atividades prazerosas”. (Gilvânia, professora do Nível 
II, Escola Casa do Caminho).

Depoimento 3: “Eu tenho percebido o desenvolvimento das crianças nas atividades. A cada dia, elas 
estão melhorando o desempenho. O que mais me realiza é quando as vejo realmente aprendendo, já 
identificando as letras, conseguindo ler palavras com sílabas simples, melhorando a pontuação e algumas 
lendo textos. Eu percebo diferença entre essa turma e a dos anos anteriores: em reconhecer o alfabeto, se 
entrosar com as atividades, não fazer por fazer e ser bem participativa. Hoje elas quase não pedem para 
sair da sala”. (Andréa, professora do 1º ano do Ensino Fundamental, Escola Casa do Caminho).
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CONCLUSÕES
As experiências oportunizadas pela especialização e o trabalho das professoras com os kits L + N em sala 
contribuíram não somente para a capacitação dos participantes, como também promoveram esforços 
conjuntos de pessoas ambiciosas por mudanças efetivas no contexto da Educação, desprovidas, muitas vezes, 
do mínimo de apoio necessário para tanto. Compreendi que os desafios proporcionados pela metodologia à 
luz dos estudos sobre o cérebro leitor e a ludicidade respeitam igualmente a sede de aprender das crianças 
e a de ensinar dos professores. 

Como psicóloga, percebo também a necessidade de fortalecimento na formação básica da graduação 
em psicologia nas áreas de psicologia escolar e educacional e desenvolvimento humano infantil típico 
e atípico, com foco nos processos de aprendizagem infantil. Além disso, o psicólogo precisa desenvolver 
habilidades que promovam o diálogo interdisciplinar e, quiçá, transdisciplinar, aproximando-se de 
comunidades socioeconomicamente desfavorecidas a fim de contribuir na promoção de uma psicologia 
mais acessível e voltada à justiça social. 

Sendo assim, percebo que iniciativas voltadas a estratégias que otimizam o processo de alfabetização 
de crianças concomitantemente ao investimento na formação continuada dos professores e na 
interdisciplinaridade devem ser priorizadas enquanto políticas públicas educacionais brasileiras, dado o 
cenário desastroso no qual a educação se encontra. 

FOTOS DE MOMENTOS DO TRABALHO

Figura 1 – Crianças do Nível II admiradas comparam  
os nomes escritos nos crachás. 

Figura 2 – Aluna modela a letra depois da 
construção da letra no quadro imantado.

Figura 4 – Atividade com o poema  
Pescaria, de Cecília Meireles.

Figura 5 - Aluna anotando  
o desempenho  

diário no Quadro  
da Roda de Conversa.

Figura 3 – Aluna do 1º ano da Escola Casa 
do Caminho feliz ao ter  

mostrado o Portfólio para a mãe
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Figura 7 –Alunos com a professora Andrea Lima.

Figura 6 – Aluno, após construir um L.I.NEU de 
massinha em atividade lúdica livre, afirma: “as letras 

saíam do cérebro dele”. As pernas do L.I.NEU são 
formadas por uma letra L cada uma.

Figura 8 – Aluno satisfeito durante a aula. Afirma que A é de “avião” e O é de “ovelha”.
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