
 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS 

 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

  

 
ÂNGELA MARIA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: DIAGNÓSTICO E 

INTERVENÇÕES METODOLÓGICAS NUMA SALA DE 

PROJETO DE 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA 

ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2021



 

ÂNGELA MARIA DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: DIAGNÓSTICO E 

INTERVENÇÕES METODOLÓGICAS NUMA SALA DE 

PROJETO DE 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA 

ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Universidade Metropolitana 
de Santos, como exigência parcial para 
Qualificação do Programa de Mestrado em 
Práticas Pedagógicas no Ensino 
Fundamental. 

 
 

Orientadora: Profª Drª Abigail Malavasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTOS 

2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______Silva, Ângela Maria da. Estratégias de Ensino e Aprendizagem no 

Processo de Alfabetização: Diagnóstico e Intervenções Metodológicas 

numa Sala de Projeto de 3º. Ano do Ensino Fundamental em uma Escola 

da Rede Municipal de Praia Grande /   Silva, Ângela Maria da –   Santos, 

2021.   ----- f. 

Orientadora : Professora. Dra. Abigail Malavasi. 

Dissertação (Mestrado em práticas docentes no ensino fundamental) - 

Universidade Metropolitana de Santos, Santos, 2021. 

1. Socioemocional. Metodologias de Alfabetização. Aprendizagem 

Significativa. Hibridismo. 

I. Título. 

_________ 



 

A Dissertação de Mestrado intitulada “Estratégias de Ensino e Aprendizagem 

no Processo de Alfabetização: Diagnóstico e Intervenções Metodológicas 

numa Sala de Projeto de 3º. Ano do Ensino Fundamental em uma Escola da 

Rede Municipal de Praia Grande”, elaborada por Ângela Maria da Silva, foi 

apresentada e aprovada em __ / _/2021, perante banca examinadora composta 

por: 

 
 
 

               _______________________________________________ 

 

Prof. Dr. 

 
 

 
Profª Dra. 

 
 
 
 

Profª Dra. Abigail Malavasi 
 

(Orientadora e Presidente da Banca Examinadora) 
 
 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Gerson Tenório dos Santos 

(Coordenador do Programa de Pós-graduação) 

 
 
 
 
 

 

 

Programa de Mestrado Profissional em Práticas Docentes no Ensino 

Fundamental 

Área de Concentração: Práticas docentes no Ensino Fundamental 

Linha de Pesquisa: Docência e Práticas Interdisciplinares no Ensino 

Fundamental 

 

  



 

AGRADECIMENTOS 
 

A realização desse estudo concretizou-se graças à colaboração e contribuição 

direta de muitas almas. Manifesto, aqui, minha gratidão a todas elas e meus 

especiais agradecimentos a: aos teóricos 

 

Primeiramente a Deus, sem sua luz divina não teria a permissão e a missão para 

realizar esse trabalho. 

 

À Professora Dra. Abigail Malavasi, a qual, nessa caminhada, guiou-me rumo a 

grandes descobertas, com paciência, tolerância, discernimento e muita 

sapiência, fazendo-me acreditar que tudo é possível quando se tem amor, 

alteridade e respeito, independentemente da cor, credo e principalmente 

condição social.  

 

Aos Professores Examinadores dessa pesquisa.  

 

Ao Corpo Docente do Programa de Mestrado Profissional em Práticas Docentes 

no Ensino Fundamental da Unimes, em especial às Profas. Dras. Elisete e 

Abigail, por compartilhar seus conhecimentos e tanto me incentivar. 

À E.M. Escola Municipal Lugar Feliz (nome fictício atribuído à escola), escola 

piloto do projeto em que trabalhei esse ano, às famílias e alunos do 3° B dessa 

escola, protagonistas desse estudo e que acreditaram na importância desse 

trabalho. 

 

Aos meus queridos pais, Antônia dos Santos e José Gomes da Silva (in 

memoriam), exemplos na minha vida. 

 

Aos meus filhos Isabela, Felipe, Manuela e Guilherme Silva Bernstorff Damião e 

meu esposo David Bernstorff Damião. 

 

 

Muito obrigada.



 

DEDICATÓRIA 

 
 

Dedico esse trabalho aos alunos do 3B da Escola Lugar Feliz (nome fictício 

atribuído à escola), protagonistas dessa pesquisa e que se reconheceram como 

parte integrante da sociedade em que vivem, compreendendo-se como cidadãos 

com direitos de intervir, participar e escolher com confiança e conhecimento o 

tipo de sociedade que os fazem verdadeiramente felizes. Descobriram seus 

próprios sonhos e desejos e que, mesmo com os sorrisos e algumas lágrimas, 

alegrias e tristezas, medos e esperanças, tornaram-se crianças sem medo de 

falar, de sentir e de serem exatamente como são. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se não fosse imperador, desejaria ser professor. 
Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os 
homens do futuro” (D. Pedro II).  

 

O tempo que levamos dizendo que para haver 
alegria na escola é preciso primeiro mudar 
radicalmente o mundo é o tempo que perdemos 
para começar a inventar e a viver a alegria. 
Paulo Freire (Paulo Freire, 1993, p. 10).



 
 

SILVA, A. M. Estratégias de Ensino e Aprendizagem no Processo de 

Alfabetização: Diagnóstico e Intervenções Metodológicas numa Sala de 

Projeto de 3º. Ano do Ensino Fundamental em uma Escola da Rede Municipal 

de Praia Grande. 2019. Dissertação do Programa de Mestrado Profissional 

em Práticas Docentes de Ensino Fundamental da Universidade Metropolitana 

de Santos. 

 

 
RESUMO 

 

Essa pesquisa visa investigar como a mediação pedagógica e as interações 
sociais diárias como afetividade e a emoção e a práxis do professor 
alfabetizador são aspectos importantes no processo de aquisição da leitura 
junto aos alunos de uma sala de Projeto do 3º ano do Ensino fundamental, 
no Município de Praia Grande, Estado de São Paulo. Abordei nesta pesquisa, 
com o método narrativo, as principais dificuldades que esses alunos 
apresentaram no processo de aquisição da leitura e escrita, tentando 
compreender o que a escola fez ao longo dessa etapa para lidar com essas 
dificuldades. Desse modo, o objetivo da pesquisa é o de compreender as 
razões das dificuldades dos alunos de uma sala de 3º ano do Ensino 
Fundamental, classificada como Projeto, em aprender a ler e escrever, uma 
vez que já estão na escola há 3 ou 4 anos e não conseguiram alcançar êxito 
e, portanto, interferir, pedagogicamente, a fim de ajudá-los a superar essas 
dificuldades, bem como verificar as possíveis causas que os levaram a 
apresentar dificuldades na assimilação dos conteúdos nessa temática, com a 
finalidade de apresentar uma proposta diferente de alfabetização dessas 
crianças, bem como elencar os resultados alcançados nessa pesquisa e criar 
uma proposta de trabalho pedagógico como um produto final. 

 

Palavras-chave: Afetividade, Alfabetização, Intervenção, Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to investigate how pedagogical mediation and daily social            
interactions such as affectivity and emotion and the praxis of the literacy 
teacher are important aspects in the process of acquiring reading with 
students in a 3rd class project room. Year of elementary school, in Praia 
Grande. In this research I will address the main difficulties that these students 
have in the process of acquiring reading and writing, trying to understand what 
the school has done during this stage to deal with these difficulties. Thus, the 
objective of the research is to understand the reasons for the difficulties of 
students in a room for the 3rd year of elementary school, classified as a 
Project, in learning to read and write, since they have been in school for 3 or 
4 years and failed to achieve success and, therefore, to interfere, 
pedagogically, in order to help them overcome these difficulties, as well as to 
verify the possible causes that led them to present difficulties in the 
assimilation of the contents in this theme, with the purpose of presenting a 
different proposal for literacy of these children, as well as listing the results 
achieved in this research and creating a proposal for pedagogical work as a 
final product. 

 

Keywords: Affectivity, Literacy, Intervention, Technology. 
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INTRODUÇÃO 

[...] para Wallon, a inteligência tem no desenvolvimento a função de 
observar o mundo exterior para descobrir, explicar e transformar os 
seres e as coisas. Esse conhecimento do mundo decorre da 
transformação do real em mental, isto é, da capacidade do homem de 
representar o mundo concreto. (ALMEIDA, 2012, p.51). 

Essa pesquisa surge a partir de minha inquietação, quando, em minha prática 

pedagógica como professora, assumi uma sala de 3º ano dos anos iniciais, em 2019, 

classificada como “Sala de Projeto”, em uma escola pública do município de Praia 

Grande, onde deparei com alunos matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental que 

ainda se encontravam na hipótese de alfabetização pré-silábica. 

Na escola atual pública no Brasil, cuja clientela é constituída basicamente de 

crianças das camadas sociais desprivilegiadas, o índice de crianças com problemas 

de aprendizagem é extremamente alto. Esse processo de exclusão que ocorre no 

interior da escola perpetua a divisão de classes já existentes na sociedade. A “sala de 

projeto” nada mais é do que separar e classificar os alunos que, embora já estivessem 

frequentando a escola há três anos e alguns alunos há quatro anos, estavam em 

processo inicial de alfabetização, leitura e escrita, muitos sem conhecimento algum 

quanto à leitura e com baixa autoestima. Esse processo reproduz a discriminação e 

separação entre as crianças e repete a divisão presente na sociedade. A escola, como 

parte integrante da sociedade, atua na direção da organização social vigente. 

 Assim, em um cenário bastante adverso, porém importante para tentar 

entender as causas das dificuldades de aprendizagem dos alunos, mais 

especificamente na elaboração da leitura e da escrita, essa pesquisa buscou 

investigar as motivações do fracasso escolar deles. Corroboramos com a ideia de que 

várias causas interferem na aprendizagem dos alunos. Destacamos os fatores 

extraescolares e intraescolares, tais como o ensino inadequado efetuado por meio de 

currículos obsoletos, falta de motivação e fatores socioeconômicos e culturais. 
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A condição de aprendizagem desses alunos contraria as concepções diversas 

acerca da temática, inclusive a atual Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2017), que define o ano de escolaridade limite para uma pessoa aprender a ler e 

escrever antecipado para o 2º ano e aponta que, no 3º ano, o processo continua com 

mais foco na ortografia. Já o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), 

que é a diretriz anterior, coloca como prazo-limite o 3º ano.  Já o Plano Nacional de 

Educação – PNE, é o de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

ano do Ensino Fundamental. Todas essas metas e planos têm objetivo de garantir o 

direito essencial de aprender a ler e escrever. Assim, conhecedora dessas legislações 

e diante de um cenário tão paradoxal, queria compreender quais estratégias e 

métodos eram mais adequadas para utilizar com um grupo tão heterogêneo, 

participante dessa investigação. 

A investigação utilizou como lócus uma sala de aula da rede municipal de Praia 

Grande, intitulada de Sala de Projeto, pois devido às crianças possuírem defasagem 

e/ou dificuldades acentuadas no processo de aprendizagem, há a indicação de que o 

trabalho seja diferenciado com esses educandos, especialmente utilizando projetos 

como modalidade organizativa das ações pedagógicas. 

Dessa maneira, precisava entender e realizar intervenções para aquelas 

crianças quanto à alfabetização, por compreender que o processo de alfabetização é 

essencial para a formação e o exercício pleno da cidadania, desenvolvendo 

competências nos estudantes nas demais etapas de sua vida, buscando superar as 

barreiras já presentes por possíveis equívocos no que tange ao processo educativo, 

influenciando o percurso escolar dessa turma.  

Essa Sala de Projeto surgia como um paradoxo, visto que, a partir da década 

de 1990, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, a presença de 

crianças em creches e pré-escolas aumentou consideravelmente e, posteriormente, 

passou a se tornar obrigatória; logo, deveríamos ter as crianças mais fortalecidas em 

relação à alfabetização. 

Então, aceitei o desafio de trabalhar o ano de 2019 nessa sala, pois queria 

investigar o porquê de muitos alunos, especialmente com esse perfil de fracasso 

escolar, chegarem ao 3º ano do Ensino Fundamental sem qualquer domínio de leitura 

e escrita, embora já estivessem frequentando a escola há três ou quatro anos.  

Nos primeiros contatos com os alunos, cheguei a pensar que a melhor 

estratégia fosse um trabalho em que se separassem os educandos quanto aos seus 
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conhecimentos prévios, mas após refletir criticamente sobre o papel da educação na 

vida dessas crianças, compreendi que essa atitude poderia segregá-los, contrariando 

as minhas crenças e concepções. Apesar da sensação de angústia e pesar e, a partir 

daquele momento, queria e sabia que poderia ajudá-los e, assim, com ajuda e 

indicação, consegui essa sala, onde encontrei crianças amáveis, respeitosas, mas 

com a autoestima muito comprometida.  

Essas salas de projeto eram uma tentativa de realizar um trabalho diferente de 

tudo aquilo que se fez até então, com propostas inovadoras e mais lúdicas, que vão, 

mesmo que tardiamente, resgatar os princípios da alfabetização, ou seja, aquilo que 

o aluno deveria ter aprendido no primeiro ou segundo ano, de modo a recuperar a sua 

autoestima, sem se preocupar com os conteúdos programados. 

Eu estava meio perdida, mas o contato, no mestrado, com minha orientadora, 

e com as leituras de teóricos que estudam a temática conseguiu compreender que o 

aprender vai além de decodificar as letras e que tão importante quanto as 

metodologias utilizadas no dia a dia do espaço escolar, o afeto ocupa um espaço do 

conhecimento, conforme afirmam alguns teóricos:  

Quando não são satisfeitas as necessidades afetivas, estas resultam 
em barreiras para o processo de ensino-aprendizagem e, portanto, 
para o desenvolvimento, tanto do aluno como do professor 
(MAHONEY, 2004, p.26)  

Todo o aprendizado precisa de várias vertentes para que ocorra, assim como 

o processo de alfabetização deve se dar pela interação de muitos fatores, de maneira 

que o professor atuante nesse processo deve estar ciente das perspectivas de sua 

ocorrência, principalmente desenvolvendo a sensibilidade de perceber o grau de 

desenvolvimento das crianças e auxiliá-las na sua evolução (CAGLIARI, 2007). 

Considerando que a alfabetização é uma das atividades mais importantes que 

as pessoas aprendem na escola, descobri que meus alunos estavam completamente 

prejudicados, uma vez que as sondagens iniciais realizadas demonstraram que alguns 

estavam sem nenhum domínio da escrita, pré-silábicos, sem conhecimento algum 

quanto à leitura e com enorme baixa autoestima.  

No desenvolvimento deste trabalho, ficaram evidentes as teses sobre o 

fracasso escolar presentes nas escolas brasileiras e que, no contexto desse estudo, 

confirmam que o sujeito historicamente “fracassado” na alfabetização é o mesmo que 

vem sendo marginalizado e estereotipado sistematicamente nas representações 
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sociais.  

Percebi estar diante de um grande desafio, ou seja, havia a urgência em 

promover um processo de alfabetização com esses alunos perdidos, desorganizados, 

esquecidos numa sala de 3º ano, sem perspectivas e num processo anunciado de 

exclusão.  

No princípio, não conseguia entender como a escola lidava com um 

escancarado fracasso no cumprimento de seus objetivos. Como que uma criança 

frequenta a escola duzentos dias letivos, no mínimo quatro horas diárias, que em três 

anos significam duas mil e quatrocentas horas e não consegue avançar no processo 

de aquisição da leitura e escrita?    

Além da minha sala, havia, na escola, outras iguais, pois as crianças que não 

avançavam eram separadas e eram formadas essas  “salas de projetos”, cujo objetivo 

expresso era o de que esses alunos alcançassem a Meta 5 do Plano Nacional de 

Educação  (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, 

no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”, já que essa etapa 

é a base para “garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover 

oportunidades de aprendizagem durante toda a vida para todos” (Marco de Ação da 

Agenda de Educação 2030, do qual o Brasil é signatário). 

Os gestores dessa escola, conhecedores desse quadro, preocupados com 

essa defasagem e procurando atender esses alunos, acreditavam que estes 

alcançariam o objetivo (ler e escrever) caso estivessem em número menor em sala, 

no máximo 24 alunos, mas com um projeto de ensino conduzido por professores com 

experiência em alfabetização. Segundo Cagliari (2007), um dos problemas que afetam 

as práticas docentes no que se referem à alfabetização é que, frequentemente, os 

professores não têm a formação adequada para lidar com os aspectos mais básicos 

do processo de alfabetização, o que interfere de forma negativa na aprendizagem dos 

alunos. 

Nesse percurso de questionamentos, análises e descobertas, percebi que, para 

que ocorra a alfabetização, muitos fatores devem ser observados, como o 

desenvolvimento de práticas lúdicas, aspecto intelectual, também, e, o mais 

importante mostrado nesta pesquisa: o aspecto afetivo e o social, pois não se pode 

trabalhar a educação sem nos preocupar com o meio em que essa criança esteja 

inserida, pois somos seres sociais e desse meio recebemos todos os mecanismos 
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que interferem na aprendizagem.  

Segundo Ferreiro (1996, p.24), “O desenvolvimento da alfabetização ocorre, 

sem dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as 

informações sociais não são recebidas passivamente pelas crianças. ”  

Destarte, a minha pesquisa se dá com a minha prática, na sala de projeto do 3º 

ano, no Município de Praia Grande, com o objetivo de entender por que aquelas 

crianças, mesmo estando há quatro ou cinco anos na escola não conseguiram 

alfabetizar-se, mobilizando os participantes para que apresentassem novos saberes, 

refletindo criticamente sobre o meu percurso nessa sala, com o envolvimento de todos 

os alunos sala para que houvesse cooperação e assim pudéssemos investigar, com 

a minha própria prática, uma forma de ajudá-los e montar um material para auxiliar 

outros professores na solução desse problema.  

Ao iniciar os estudos no mestrado em Educação, não tinha muita ideia de onde 

partiria e aonde chegaria, mas tinha um incômodo e tinha a certeza de que haveria 

pessoas capacitadas a me orientar.  

Sabia que havia algo que devesse ser pesquisado e no início acreditava que a 

tecnologia resolveria tudo, mas só estava engatinhando nas minhas pesquisas. A 

partir de algumas leituras e de olhares de minha coordenadora, o projeto de mestrado 

foi sendo remodelado e, assim, com o auxílio dessas muitas vozes, produzimos esta 

pesquisa, a qual deveria focar no problema e não só na metodologia, já que essa seria 

a ferramenta utilizada na discussão, desenvolvendo um projeto que busque produzir 

a todo tempo um processo de reflexão-ação-reflexão sobre as intervenções 

pedagógicas e na relação teoria e prática no processo de alfabetização.  

Soares (2004) nos ensina que a articulação entre teoria com a prática não é 

falar da teoria e depois praticá-la. Também não se trata de observar a prática e 

construir uma teoria. As duas são inseparáveis. Temos que entender a realidade para 

verificar o quanto as teorias podem colaborar e quanto a realidade ensina teorias.  

Nesse contexto, este estudo teve como objetivo geral investigar as causas das 

dificuldades de aprendizagem durante a alfabetização e como o processo de 

mediação pedagógica auxilia no desenvolvimento de aquisição da leitura e escrita a 

partir das interações sociais diárias estabelecidas entre docente e discente em uma 

turma do 3º ano do Ensino Fundamental intitulada “Sala de projeto” da Prefeitura de 

Praia Grande. Para buscar compreender esse fenômeno, os encaminhamentos 
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assumidos pelo estudo foram os de conhecer, levantar e compreender as dificuldades 

no processo de leitura e escrita trazidas do 1º e 2º ano pelos alunos do 3º B do Ensino 

Fundamental – Sala de Projeto de uma escola no Município de Praia Grande; 

identificar as prováveis causas que levam alunos dessa modalidade de ensino a 

chegar ao 3º ano do Ensino Fundamental com dificuldades de aprendizagem na 

escrita e leitura; realizar intervenções no processo, a partir dos diagnósticos, com 

utilização de diversas metodologias para alavancar a aprendizagem dos alunos em 

questão. 
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1 PRINCÍPIOS QUE FUNDAMENTAM A INVESTIGAÇÃO 

1.1 A Pesquisa-Ação: uma Proposta Metodológica 

Para compreender o percurso escolar dos alunos da sala do 3º ano que, 

embora já frequentassem a escola há pelo menos três anos, em alguns casos quatro 

anos e que ainda não estavam alfabetizados, era preciso investigar as causas das 

dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização. Com a finalidade de 

estudar e intervir nessa realidade, a metodologia adotada nesse estudo foi a da       

pesquisa-ação por ser um processo investigativo referente a um movimento que 

impulsiona a mudanças, instiga os agentes participantes a aprofundar a sua prática, 

seja na escola, na sala de aula ou em qualquer outro ambiente educativo. 

 Vista como inovadora diante das pesquisas tradicionais, a pesquisa-ação, na 

literatura específica, ao referir-se ao campo educacional, é mencionada com 

diferentes termos, dentre eles: investigação na ação, pesquisa crítico-colaborativa, 

participante, práxis emancipatórias, entre outros. Portanto, alguns elementos 

históricos sobre a pesquisa-ação são relevantes para entender essa concepção. Em 

seu contexto histórico, apresenta-se como aquela que rompe com os pressupostos 

positivistas mais tradicionais de pesquisa, permitindo ao pesquisador a intervenção no 

processo de investigação.  

Desde sua origem, a pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante 

do conhecimento, uma vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na 

realidade que pesquisa. Essa imbricação entre pesquisa e ação faz com que o 

pesquisador, inevitavelmente, faça parte do universo pesquisado, o que, de alguma 

forma, anula a possibilidade de uma postura de neutralidade e de controle das 

circunstâncias de pesquisa (FRANCO, 2005). Portanto, essa forma de investigação 

visa pesquisar experiências de vida cotidiana, expressa numa linguagem que emerge 

das necessidades do pesquisador, a partir de seu próprio local de trabalho. Busca 

evidenciar os problemas, planejar e executar ações, com intervenções para a 

transformação da realidade em que está atuando, seja no campo educacional ou em 

outro, numa proposta de avaliação constante. 

A pesquisa por ser ação, a própria forma ou maneira de fazer a investigação 

da realidade, gera processo de ação das pessoas envolvidas no projeto. O modo de 

fazer o estudo, o conhecimento da realidade já é ação; ação de organização, de 
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mobilização, sensibilização e de conscientização.  

A pesquisa-ação, por ser participativa, supõe uma coimplicação no trabalho dos 

pesquisadores e das pessoas envolvidas no projeto onde se faz intercâmbio, 

socialização das experiências e conhecimentos teóricos e metodológicos da pesquisa. 

Nesse sentido, constitui-se em uma forma de democratização do saber, produzida 

pela transferência e partilha de conhecimentos e de tecnologias sociais, criando o 

“poder popular”, visto que os setores populares vão adquirindo domínio e 

compreensão dos processos e fenômenos sociais nos quais estão inseridos e da 

significação dos problemas que enfrentam. 

A pesquisa caracteriza-se por pesquisa-ação tendo seus dados descritos 

criticamente à luz da pesquisa-narrativa, concordando com princípios de Lanzarini, 

Costa e Gustsack (2015) em seus estudos, que mostram a possibilidade de união 

entre as duas metodologias como complementares.  

Assim, é um tipo de pesquisa social concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. (THIOLLENT,1985, 

p.14) 

Por ser investigativa, supõe um conjunto de procedimentos técnicos e 

operativos para o conhecimento da realidade ou um aspecto desta, com o objetivo de 

transformá-la pela ação coletiva. A forma de pesquisar a realidade implica a 

participação da população como agente ativo no conhecimento de sua própria 

realidade e lhe possibilita adquirir conhecimentos necessários para resolver 

problemas e satisfazer necessidades. 

A pesquisa narrativa é utilizada no sentido de que tal narrativa, no campo 

educacional, com biografias, histórias de vida, autobiografias, depoimentos, vem 

sendo bastante difundida e utilizada nos últimos vinte anos, sendo utilizada em 

pesquisas em que há muitos dados e deseja-se explorar a riqueza das representações 

sociais de um determinado objeto de estudos. 

Assim, a escolha desse tipo de abordagem surge do interesse de, a partir das 

histórias de vida, compreender as razões das dificuldades dos alunos de uma sala de 

3º.ano do Ensino Fundamental, classificada como Projeto, em aprender a ler e 

escrever, uma vez que já estão na escola há 5 ou 6 anos e não conseguiram alcançar 
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êxito.  

Segundo Nóvoa: 

[...] a utilização contemporânea das abordagens (auto) biográficas é 
fruto da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber 
produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de 
conhecimento científico...a nova atenção concedida [para esse tipo de 
abordagem] no campo científico é a expressão de um movimento 
social mais amplo...encontramo-nos perante uma mutação cultural 
que, pouco a pouco, faz reaparecer os sujeitos face às estruturas e 
aos sistemas, a qualidade face à quantidade, a vivência face ao 
instituído. (1993, p.18) 

Os processos de ser e de vir a ser dos sujeitos desta pesquisa são desvelados 

durante a atuação como professora regente, pois, às vezes, inconscientemente, os 

sujeitos vão deixando pistas claras a respeito de suas fragilidades e frustrações por 

não conseguirem avançar nos estudos. 

O método narrativo caracteriza-se como inovador nas Ciências Humanas por 

considerar como um de seus instrumentos de pesquisa a subjetividade individual, 

oferecendo a oportunidade de dar voz aos sujeitos que pouco eram ouvidos ou tinham 

um pequeno espaço para expor-se.  

Em Souza encontra-se uma síntese acerca da função da abordagem biográfica 

para a subjetividade, que possibilita melhor entendimento a respeito de sua função 

para os estudos em educação: 

[...] A crescente utilização da abordagem biográfica em educação 
busca evidenciar e aprofundar representações sobre as experiências 
educativas e educacionais dos sujeitos, bem como potencializa 
entender diferentes mecanismos e processos históricos relativos à 
educação em seus diferentes tempos. Também porque as biografias 
educativas permitem adentrar num campo subjetivo e concreto, 
através do texto narrativo, das representações de professores sobre 
as relações de ensino- aprendizagem, sobre a identidade profissional, 
os ciclos de vida e, por fim, busca entender os sujeitos e os sentidos 
e situações do/no contexto escolar. (SOUZA, 2006a, p. 136) 

Ao optar por escolher como material de análise histórias de vida, é possível 

observar fragmentos da história da cultura, percebendo e reconhecendo o tempo e o 

espaço em que os sujeitos se inserem. 

 Embora sejam histórias de vidas individuais, por meio delas é possível 

identificar o coletivo, já que se pode considerar que os indivíduos são frutos de 

constituições históricas, culturais e temporais. 
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Assim, pode-se afirmar que a importância desse tipo de pesquisa está 

justamente nesse olhar que se volta para si mesmo, colocando-se no lugar do 

próximo, auxiliando o sujeito a compreender seus processos de formação e a 

influência do contexto e do outro em sua própria constituição.  

No caso da educação, penso ser esse um processo bastante importante, pois, 

por conta da natureza específica de seu trabalho, o professor atinge grande número 

de pessoas, podendo redimensionar sentidos culturais, já que a escola, por sua 

própria natureza, apresenta a possibilidade de contribuir para a formação das 

representações que vão se construindo mediadas por diversos agentes. 

A proposta de uma pesquisa conduz, com sua temática, ao interesse 

acadêmico-científico, porém traz, subliminarmente, a história do pesquisador e sua 

trajetória de vida. Dessa forma, há o entrelaçamento entre o objetivo e o subjetivo. 

E então, nessas idas e vindas, vamos nos construindo diante das emoções que 

não estão manifestas, ou seja, as teóricas. 

Por isso, muito antes de iniciar essa jornada de pesquisadora que resultou na 

minha dissertação, durante todo o percurso investigativo, deparei comigo mesma, 

colocando-me como objeto de estudo e que há tempos se apresenta em minha vida 

como matéria curiosa, instigante e pronta a desvendar. 

Algumas de minhas memórias mostram a importância desse tema e trazem à 

tona mais que um olhar acadêmico e científico sobre o objeto de estudo, trazem minha 

vida revisitada e ressignificada através do movimento, mesmo, de pesquisar e 

escrever.  

Daí a importância de fazer uma breve retrospectiva dessa história que enreda, 

em idas e vindas, travessias e margens, elementos pessoais e profissionais, exigindo 

olhares diferentes, mas articulados e prontos a dialogar.  

Acredito haver uma razão em nossa vida, nessa caminhada, e é certo que não 

temos discernimento para interpretar ou compreender, pois essa oportunidade é para 

que possamos viver um dia de cada vez, sem medo de acertar ou errar. 

Portanto, confesso que não havia em mim o sonho de ser professora, mas a 

vida me direcionou para esse caminho e hoje sou muito grata e feliz por ter tido essa 

oportunidade, sim, porque eu acreditava que tudo na vida há um propósito, hoje, muito 

claro para mim: Marcar vidas e ser marcada por elas. 
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Enfim, como em uma história, narrarei os caminhos percorridos durante a 

minha pesquisa, para que o leitor esteja comigo em todos os momentos, na sala, no 

pátio, nos corredores. Quero que conheça e abrace as personagens encontradas e 

espie pelas frestas de portas e janelas pelas quais passei. 

E para que eu me aproxime do leitor, utilizarei a narrativa como eixo condutor 

da pesquisa e como forma de apresentação da dissertação. Assim, peço, em muitos 

pontos do texto, licença à linguagem acadêmico-científica, sem deixar, entretanto, de 

cumprir com o rigor teórico-metodológico exigido de um trabalho desta natureza. 

 Para tanto, a trajetória dessa pesquisa será apresentada em cinco capítulos:   

I- O memorial de formação: história da experiência e outras histórias – os 

caminhos que me conduziram até aqui; 

II- Aspectos Metodológicos: descrevendo o caminho percorrido; 

III- Intervenções Pedagógicas, Resultados e Discussões;  

IV- Da Produção Inicial às Ações de Intervenção Pedagógica. 

Posteriormente, trago, no capítulo cinco, as intervenções e discussão desses 

dados à luz das perspectivas dos autores que são referências nessa área e as 

considerações finais do trabalho. 

Apresentarei um produto final elaborado com a participação de alunos do 3º 

ano do ensino fundamental dessa escola pública, que mostra um conjunto de ações 

pedagógicas, jogos utilizados e ferramentas tecnológicas que fizeram parte do 

processo de ensino dos alunos e que resultou na aquisição de leitura e escrita dos 

que participaram dessa pesquisa.  

1.2 Alguns Aportes Teóricos 

Para realização desse estudo, foi necessário levar em conta que os diferentes 

aspectos culturais e sociais desses alunos sejam conhecidos e respeitados, pois esse 

foi o ponto primordial para que conseguisse êxito. São crianças moradoras da Z3, 

estudantes de escola pública, onde pude encontrar e observar que eles estavam 

finalizando o ciclo de alfabetização ainda com dificuldades na leitura e na escrita.  

A hipótese norteadora deste trabalho nasce da necessidade de verificar os 

obstáculos no desenvolvimento do processo de alfabetização dos alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental de uma Sala de Projeto. 

No cotidiano da sala de aula, em particular essas salas de projeto, queria 
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conhecer a potencialidade individual, acreditando e os fazendo acreditar que todos 

são capazes de aprender, elevando, desse modo, a autoestima dessas crianças e 

assim interferindo e modificando esse cenário, ajudando-os a caminhar em suas vidas 

escolares e prosseguindo seus caminhos com êxito, pois é sabido que é função da 

escola garantir o direito de aprendizagem e, portanto, promover os resultados 

esperados quanto à aprendizagem, mesmo diante da responsabilidade e 

complexidade. 

Essas salas, classificadas como Projeto, já existem há algum tempo no 

Município e P.G., pois percebeu-se que algumas crianças, aproximadamente 3 salas 

com 25 crianças, chegaram ao 3º ano do Ensino Fundamental I, sem domínio da 

leitura ou escrita, alguns na hipótese de pré-silábicos; logo, precisaria repensar uma 

forma de sanar esse problema e garantir o aprendizado garantido por lei a essas 

crianças. No entanto, como é uma sala com particularidades, para atribuí-la, deveria 

haver uma seleção de professor, já que ele seria o grande elo e maior colaborador 

para que tais crianças avançassem e conseguissem atingir a meta desejada. Explicar 

como foi feita essa seleção e definindo o perfil do professor para realizar essa tarefa, 

adiantaríamos que não poderia ter o pensamento somente em conteúdos e sim em 

resgate emocional, diferencial para que conseguisse um trabalho exitoso.  

Percebi, logo de início, um entrave, pois os professores da rede, quando da 

atribuição, podem escolher o horário, ou seja, dependendo o tempo de serviço na 

prefeitura, selecionam o horário em que querem dar suas aulas. Já, de antemão, 

sabem quais salas e que anos estarão disponíveis no horário escolhido, porém é o 

gestor quem escolherá a sala, sempre baseado no perfil do professor, caso já seja da 

rede de ensino e o gestor o conheça. Porém, quase sempre, esses tipos de salas não 

são escolhidos, isto é, ficam para os professores que pretendem ter uma carga 

suplementar de trabalho, número de horas prestadas pelo docente além daquelas 

fixadas para a jornada de trabalho em que se encontre, ou os ingressantes. Logo, já 

fica subentendido não haver preferência por essas. Assim, elas acabam “sobrando” e 

indo para atribuição de carga. O professor que talvez não consiga uma outra sala na 

carga atribui, muitas vezes, já que muitos professores, a grande maioria, precisa 

labutar em dois períodos para se manter por conta do salário e a maior que aparecerá 

no final do mês ou vai para aquele ingressante ainda sem um perfil definido pelos 

gestores. Portanto, essa é uma sentença quase que de fracasso. Nesse sentido, os 
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gestores, conhecendo o trabalho de alguns professores, “pedem”, “sugerem” que 

assumam essas salas, mas não há uma certeza quanto a isso. Então, sobrando, 

retornam para atribuição e, muitas vezes, os ingressantes ou os professores que 

querem carga suplementar acabam abraçando-as, começando aí o primeiro embate, 

pois já se presume que essa não era a opção desse professor, ou seja, aceitou para 

aumentar sua renda ou por falta de opção.  

Assim, durante meu percurso em minha prática como professora de uma escola 

pública, em Praia Grande, percebi que muitos professores alegavam a falta de 

vontade de trabalhar nessas salas, por, talvez, não as conhecerem ou não terem 

preparo para assumir a série (3º ano), devido às condições de defasagem em que os 

alunos se encontravam por causa de suas dificuldades no processo de leitura e 

escrita, apontando, também, como agravante a falta da presença familiar e falta de 

comprometimento e interesse desses alunos. Assim, surge um sentimento de angústia 

no professor que, por vezes, assumiu o ano, sem ter talvez um preparo para lidar com 

essa problemática e enfrentar todo o desafio.  

Nessa direção, essa sala, em especial, não deveria ser oferecida a todos os 

professores, visto que para assumi-las, teria de haver, por parte deles, um diferencial 

e o mais importante, no meu ponto de vista, AFETIVIDADE e ALTERIDADE, já que 

são crianças que têm a autoestima muito baixa, por acreditarem não ser tão 

inteligentes ou capazes como as das outras salas. 

 Wallon pontua que a emoção é a exteriorização da afetividade, um fato 

fisiológico nos seus componentes humorais e motores e, ao mesmo tempo, um 

comportamento social na sua função de adaptação do ser humano ao seu meio: 

As emoções são a exteriorização da afetividade (....) Nelas que 
assentam os exercícios gregários, que são uma forma primitiva de 
comunhão e de comunidade. As relações que elas tornam possíveis 
afinam os seus meios de expressão, e fazem deles instrumentos de 
sociabilidade cada vez mais especializados. (1975, p. 143). 

 Hoje, o professor subdivide a sala com a finalidade de atender a todos, porém, 

por conta da heterogeneidade de nossas turmas, corremos o risco de oferecer 

atividades inadequadas, que não contribuem para a progressão de cada aluno, seja 

porque são muito fáceis e não oferecem um desafio, seja porque são difíceis demais 

e demandam mais esforço cognitivo, mas não se preocupam se o aluno é auditivo, 

visual ou sinestésico. 
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 A teoria do desenvolvimento de Wallon é centrada na psicogênese da pessoa, 

ou seja, busca estudar o desenvolvimento do ser humano a partir de uma perspectiva 

genética pela análise comparativa. Sendo assim, 

 [...] o desenvolvimento da criança se constitui no encontro, no 
entrelaçamento de suas condições orgânicas e de suas condições de 
existência cotidiana, encravada numa dada sociedade, numa dada 
cultura, numa dada época. (MAHONEY, 2004, p.14)  
 
Para Wallon o eixo principal do processo de desenvolvimento é uma 
integração em dois sentidos, integração organismo-meio e integração 
cognitiva-afetiva-motora. Acreditava que para um estudo eficaz do 
desenvolvimento era necessário levar em conta os vários campos 
funcionais: afetividade, conhecimento (cognição/inteligência) e 
motricidade. Cada atividade da criança resulta, então, da integração 
pela pessoa do cognitivo com o afetivo e com o motor. (MAHONEY, 
2004, p.18).  

Para compreender os processos do desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos participantes desse estudo, fui buscar compreender os processos de 

desenvolvimento cognitivo da criança em processo de aprendizagem.  

O aprender refere-se ao processo de constituição do ser humano, ou seja, é a 

atividade estruturante, a qual se dá de forma ativa entre sujeitos e objetos de 

conhecimento. Os mecanismos de aprendizagem articulam-se com certa 

complexidade, exigindo ação e pensamento.  

   A base da aprendizagem psicogenética de Piaget é a ação do sujeito sobre 

os objetos, construindo, a partir dessas ações, formas e/ou estruturas de inteligência 

que lhe permitem, cada vez mais, adaptar-se ao mundo em que vive. 

 Segundo Piaget (1974), a aprendizagem tem um sentido determinado, não é 

imediata à percepção ou ação, sendo que só há aprendizagem na medida em que um 

resultado é adquirido em função da experiência que se desenvolve no tempo.  

Para esse autor (1974), o conhecimento não está no sujeito ou no organismo, 

tampouco no objeto ou no meio, mas é decorrente das contínuas interações entre os 

dois. Para ele, todo pensamento se origina na ação, e para se conhecer a gênese das 

operações intelectuais é imprescindível a observação da experiência do sujeito com o 

objeto. Como ele diz: “a aprendizagem não se confunde necessariamente com o 

desenvolvimento” (PIAGET, p. 34).  

O desenvolvimento permite a formação de estruturas de pensamento no 

sujeito, que possibilitam a aprendizagem. Uma estrutura sempre nasce de outra, são 
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construídas e não ensinadas, ao passo que a aprendizagem é provocada por 

situações, como acontece na escola. Quando Piaget afirma que o sujeito constrói 

conhecimento, ele se refere primeiramente a conhecimento, estrutura, organização, 

capacidade, competência, condições prévias a toda aprendizagem.  

 As contribuições de Vigotsky (2004) sobre o processo de desenvolvimento 

mental da criança nos mostra que não podemos esperar que todas aprendam ao 

mesmo tempo e de modo igual.  

Segundo esse autor, o desenvolvimento é um processo imprevisível, uma 

possibilidade e envolve períodos críticos sucedidos por períodos estáveis e cruciais 

no desenvolvimento da criança; é um processo dialético em que a passagem de uma 

etapa à outra não é somente evolução, mas principalmente revolução (VIGOTSKI, 

2004).  

Ainda, isso não é linear e seu ritmo é irregular; pode ser ora rápido ora 

vagaroso; ora intenso, ora fraco; ora progressivo, ora regressivo e está subordinado a 

regularidades internas próprias; além de ser também um processo de 

autodesenvolvimento: “[...] só é boa a instrução que se adianta ao desenvolvimento e 

o guia”. (VIGOTSKI, 2004, p. 505)  

No entanto, para ele, é impossível definir o que é desenvolvimento sem 

relacioná-lo à atividade, seja a brincadeira de faz de conta, seja a instrução. 

Nessa direção, desenvolvimento é o surgimento do novo. Ao analisar o 

desenvolvimento infantil, ele aborda o conceito de neoformação - surge necessária e 

regularmente com base no desenvolvimento anterior, ou seja, é importante indicar a 

relação do novo com o anterior, o passado tem iminentes implicações para o 

surgimento do presente no futuro.  

[...] no desenvolvimento, surgem características e formações novas e 
específicas para o ser humano; elas surgem seguindo leis de 
desenvolvimento, não caem do céu, não são criadas por uma força 
vital que, num determinado prazo, dita seu surgimento; o surgimento 
deve ser obrigatoriamente preparado historicamente pela etapa 
anterior. (VIGOTSKI, 2001, p. 30) 

Não podemos negligenciar o fato de que aluno, ao chegar à escola, traz consigo 

um conhecimento prévio e uma maneira de ler e interpretar o mundo. E é a partir de 

seu universo cultural que temos que atuar. Paulo Freire nos ajuda a compreender esse 

contexto e defende que: 
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Se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a 
causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso 
mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou 
instrumentando para melhor lutar por esta causa (FREIRE, 2007, p. 
22). 

O autor, em sua fala, mostra a preocupação de estabelecer sobre a escola, a 

reflexão crítica sobre a realidade, permitindo o cumprimento e a inserção de todos. 

 Sobre isso, Freire afirma a necessidade de o educador assumir o 

“compromisso com os destinos do país. Compromisso com seu povo. Com o homem 

concreto. Compromisso com o ser mais deste homem” (2007, p. 25). 

Com as leituras desse autor, entendi que professor tem de ser capaz de 

coordenar a ação educativa; no educando como agente sujeito participante; na escola 

como currículo de cultura; e na sala de aula como espaço de diálogo.  

E, em função desses pressupostos, podemos participar das reflexões para a 

construção da escola que oferece uma educação em que as pessoas vão se 

completando ao longo da vida, uma educação capaz de ouvir as pessoas, participando 

dessa realidade, discutindo-a, e colocando como perspectiva a possibilidade de mudá-

la.  

Freire diz que “não é a educação que forma a sociedade de uma determinada 

maneira, senão que esta, tendo-se formado a si mesma de uma certa forma, 

estabelece a educação que está de acordo com os valores que guiam essa sociedade” 

(1975, p. 30).  

Nas suas considerações: 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a 
educação não é a chave das transformações do mundo, mas sabemos 
também que as mudanças do mundo são um que fazer educativo em 
si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode 
alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a 
nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos (FREIRE, 1991, p. 126). 

Dessa forma, as ideias freireanas indicam ser essencial conferir ao homem o 

direito de dizer sua palavra, o que significa sua iniciação quanto a compreender-se e 

aos demais homens no mundo, enfim, seu papel no processo de transformação. 

Compreender que o homem é um ser histórico e, portanto, capaz de construir sua 

história, participando ativamente com os outros no mundo, lembrando sempre que 

Freire se reporta ao mundo imediato dos sujeitos, isto é, o local onde vivem, criam, 

produzem, sonham. 
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Em todas as suas obras, Freire busca a coerência entre a razão humana e a 

consciência, pela qual o homem pode transformar-se e transformar seu contexto 

social.  

Para Paulo Freire, exercer a consciência é ter clareza sobre o aspecto 
dialético da educação, onde a conscientização implica, pois, que 
ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para 
chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto 
cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica. 
(2006, p. 30) 

Minha experiência como professora atuante na educação infantil, ensino 

fundamental e médio, possibilitou-me o levantamento de uma questão, a meu ver, 

importante: a teoria de aprendizagem. No meu entendimento, cada aluno é singular, 

com particularidades e diferentes formas de aprendizagem diante de um professor 

com o objetivo de atender a todos de uma forma única, ou seja, temos uma classe 

heterogênea que deve se adaptar a um estilo despersonalizado de ensino, muitas 

vezes arcaico, sem significado para quem está recebendo, com o professor 

oferecendo um só conteúdo, amplo, que, muitas vezes, necessita aportar-se em outro 

para que haja um real entendimento, ou seja, subsunções. Esse docente é o único 

detentor do saber, de forma oral ou escrita e o aluno tem de apropriar-se, sem 

questionamentos.  

Assim, diante dessa realidade e para responder essa questão, iniciei 

analisando a escola, como um espaço constituído de indivíduos com inteligências e 

saberes múltiplos e que, atualmente, passou a receber alunos, ditos nativos digitais, 

quais sejam aqueles que nasceram com a tecnologia, mas que não a tem disponível 

na escola e nem compatível com a forma de ensinar de vários atuais professores. Aí 

surge um grande divisor de águas e um problema agravante, pois, muitas vezes, 

esses alunos não se identificam com outro material, ou mesmo com determinada 

linguagem, portanto, por conta desses atores mais novos, o professor precisa refletir, 

ou melhor, “reinventar-se”.   

Para isso farei um levantamento da minha prática, de forma autoavaliativa, 

apoiando-me, como aporte teórico, nos estudos de Vigotsky (2004), Piaget (1974), 

Wallon (1975), Ausubel (2003), Saviani (2003), Libâneo (1998), Freire (2007), Giroux 

(1997), Goméz (1998) e Alarcão (2011), no que tange à escola, afetividade e 

aprendizagem significativa e ao professor reflexivo, além da legislação brasileira 

referente ao ensino obrigatório e as observações das pesquisas de Vygotsky que já 
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enfatizava em sua obra a importância dos processos de aprendizagem. Usarei como 

base também teóricos clássicos como Gardner e filósofos da educação moderna como 

Nóvoa e Moran. Esta observação é necessária para que o professor considere seu 

papel na formação do aluno ao exercer a profissão. 

A escolha pelo tema dessa pesquisa se deu, porque, como professora, 

enxergava-me nas crianças que seriam meus alunos em 2019, aqueles que não 

aprendiam, que estavam na escola há pelo menos três ou quatro anos e ainda não se 

achavam alfabetizados, isto é, aqueles a quem tinha sido negado o inalienável direito 

de aprender e a correspondente obrigação da escola de ensinar a todos – visto que 

este direito não pode ser relativizado, pelo fato de exigir ações pedagógicas não 

contempláveis por medidas assistenciais subsidiárias ou punitivas. Entretanto, para 

pensá-las, é preciso dialogar com os documentos legais, teorias, alunos, suas famílias 

e professores daquela escola que tiveram esses alunos em suas salas de aula, com 

a coordenação pedagógica, gestão da escola e todos os atores presentes na vida 

escolar desses educandos.  

O contexto da pesquisa me faz pensar em meu contexto de vida escolar, que 

se inicia igual ao de milhares de pessoas, já que sempre estudei em escolas públicas 

e, naquela época, os alunos ditos “especiais” eram encaminhados para salas com 

esse fim, e os classificados como “fracos”, normalmente, eram matriculados em letras 

abaixo de C, bem diferente do que a escola é atualmente. A sala era mantida com 

uma rigidez extrema, com uma disciplina rígida, onde o aluno era mero receptor e 

acumulador de informação e o foco era direcionado ao professor, detentor do saber, 

Segundo Gadotti: 

A tradição pedagógica insiste ainda hoje em limitar o pedagógico à 
sala de aula, à relação professora – aluno, educador – educando, ao 
diálogo singular ou plural entre duas ou várias pessoas. Não seria esta 
uma forma de cercear, de limitar a ação pedagógica? Não estaria a 
burguesia tentando reduzir certas manifestações do pensamento das 
classes emergentes e oprimidas da sociedade a certos momentos, 
exercendo sobre a escola um controle não apenas ideológico (hoje 
menos ostensivo do que ontem), mas até espacial? Abrir os muros da 
escola para que ela possa ter acesso à rua, invadir a cidade, a vida, 
parece ser ação classificada de “não pedagógica” pela pedagogia 
tradicional. A conscientização sim (até certo ponto), mas dentro da 
escola, dentro dos “campi” das Universidades! (2007, p.86) 
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Alfabetizei-me por volta dos sete anos, diferentemente dos alunos com os quais 

iria trabalhar naquele ano. Eles já estavam completando 9,10 e até 11 anos e a escola 

avaliava que nada tinham aprendido, não estavam alfabetizados.  

No meu caso, as legislações indicavam essa idade como a correta para 

ingressar na escola e não frequentei a pré-escola, já que, naquela época, não era de 

fácil acesso aos que tinham menos condições financeiras. No caso dos meus futuros 

alunos, a legislação também exige que, ao final do primeiro ciclo que vai até o terceiro 

ano, todos estejam alfabetizados.    

Dessa maneira, ingressei na escola com sete anos completos, pré-requisito 

inicial. Já no primeiro ano, compreendi quais eram as regras. Uma professora, no meu 

ponto de vista, muito competente, mas com um olhar superior. Sempre com a régua 

na mão, utilizando-a caso houvesse algum ruído. O silencio era uma exigência.   

Não me incomodava aquela postura, pois era o que era oferecido e eu acatava. 

Nunca imaginei questionar qualquer situação, simplesmente aceitava.  

Não me recordo de ter dúvidas pedagógicas e, se as tinha, não ousava 

perguntar, pois tinha claro as regras. Talvez nem houvesse qualquer tipo de 

represália, mas não me atrevia.  

Assim, com dúvidas ou não, segui meu percurso. Fico imaginando como foi o 

percurso de meus futuros alunos, na relação com os professores, com os conteúdos 

de ensino, com as avaliações. Eram chamados para ler?  Eram requisitados para 

escrever? Participavam dos acontecimentos da sala de aula? Eram elogiados? 

Brincavam com os colegas? Em que lugar se sentavam? Seus cadernos eram 

corrigidos? Comprometi-me a conhecer e contar suas histórias.       

Formei-me no ginásio (hoje ensino fundamental II) e, ao iniciar o antigo colegial 

(Ensino Médio), já fui procurar um ensino técnico, pois tinha a certeza que esse seria 

o caminho para adentrar o mercado de trabalho. Já, naquela época, percebia quantas 

lacunas de aprendizagem já havia se formado na minha aprendizagem, mas recebia 

a educação gratuita e acreditava que era um grande mérito e que esse era o caminho, 

mas, mesmo tão jovem, já enxergava o fracasso escolar. No entanto, compreendia 

haver apenas aquele caminho e que eu estava pronta para começar a labutar.  

Parece claro para todos os autores e correntes da sociologia da 
educação que o objetivo básico e prioritário da socialização dos 
alunos/as na escola é prepará-los para sua incorporação no mundo do 
trabalho (SACRISTÁN e GOMEZ, 1998, p.14). 



33 
 

 

 

Estudei em escola técnica, simultaneamente ao E.M. normal e aos cursos 

oferecidos pelo Senac, adquirindo o diploma em administração e datilografia e, assim 

que terminei esses cursos, de fato, consegui empregar-me, isso aos quinze anos.  

No Senac foi a instituição onde consegui, realmente, aprender algo, pois o 

curso era bem interessante. Tínhamos a parte teórica, a qual não acrescia muito, pois 

talvez, não tivesse os pré-requisitos e repertórios necessários para ao menos 

compreender aquela linguagem tão acadêmica e longe do que eu tinha aprendido, 

porém a parte prática mostrava-me como deveria proceder e, por meio dela, ampliava 

a minha curiosidade e buscava soluções.  

Cabe salientar que iniciei nos esportes muito cedo e, como nadava bem, fui 

convidada a participar do grupo de um clube muito famoso em Santos, o qual oferecia-

me condução para chegar e praticar as atividades.  

Foi frustrante, pois tive de desistir desse sonho, visto que não ter a mínima 

condição de continuar, já que, para subsistência familiar, diante de tanta necessidade, 

eu e meus irmãos tínhamos de trabalhar, para ajudar nas despesas do lar; logo, não 

existia a possibilidade de continuar nos esportes e, assim, tinha de conciliar os estudos 

com o trabalho.  

Como sou filha de portugueses e tenho sete irmãos, desde muito cedo, meus 

pais mostraram-nos o caminho do trabalho. Em 1974, aos oito anos, meus pais não 

tinham com quem nos deixar. Então os acompanhávamos ao trabalho e, 

indiretamente, acabávamos trabalhando também, mas sempre muito próximos a eles, 

o que, de certa forma, nos tornou muito fortalecidos desde jovem. 

Meus genitores não tinham estudos; minha mãe era analfabeta e meu pai, 

concluinte do 3° ano (atual fundamental I). Portanto, acabaram por não nos incentivar 

ao mundo acadêmico, visto que, naquela época, era ainda mais difícil um pobre 

ingressar no mundo do conhecimento. Eles também acreditavam que a melhor forma 

de ser bem-sucedido na vida era ser comerciante, montar um comércio.  

Minha mãe, mesmo sendo analfabeta, era empreendedora, visionária e 

matemática nata, porquanto, mesmo com essa fragilidade, tinha um conhecimento 

muito amplo em relação ao mundo. Não compreendia como ela tinha tantos 

conhecimentos, sem saber ao menos escrever e ler. Demorei a perceber que ela era 

analfabeta, porém letrada, pois acreditava que a alfabetização era pré-requisito para 

o letramento. Mero engano, minha mãe era um às na matemática, fazia cálculos de 

cabeça e tinha uma visão estarrecedora do mundo dos negócios.   
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Assim, na adolescência já estava no mundo do trabalho e, a cada novo 

emprego, procurava fazer o melhor e percebia, já naquela época, que nenhuma 

universidade nos preparava por inteiro, não tínhamos a prática, só uma teoria bem 

distante dos desafios reais profissionais. Por isso, insegura, a cada novo emprego, 

procurava graduar-me na área em que o cargo do momento exigia.   

Formei-me em Secretariado Bilíngue Executivo, posteriormente fiz 

Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior e, ao deparar com 

tantas questões acerca da educação, resolvi fazer Letras e, por fim, Pedagogia. 

Comecei a trabalhar em cursinhos preparatórios para concursos e Ensino 

Médio e comecei a ter um olhar questionador quanto à atual educação e os problemas 

de formação do profissional e, principalmente, a do professor no Brasil. 

Acreditava que, ao adentrar uma Universidade, certamente sairia preparada 

para atuar na área do conhecimento. Mero engano, somente o Senac – curso técnico, 

preparou-me com a teoria e a prática, os demais, somente teoria, bem distante da 

realidade.  

Ainda, naquela época, sentia que o problema, talvez, estivesse comigo, minha 

formação foi muito aquém do desejado. Porém, com a vivência, percebi que não, isso 

era um problema geral, mas muito pior quando também abalava a formação do 

professor, pois o educando afirma sua identidade pelo conhecimento e competências 

adquiridos na escola.  

Segundo Libâneo (1998, p. 45): 

A formação de atitudes e valores, perpassando as atividades de 
ensino adquire, portanto, um peso substantivo na educação escolar, 
porque se a escola silencia valores, abre espaço para os valores 
dominantes no âmbito social  

Assim, tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas do conhecimento, 

como navegação, serviço e indústria, o que ampliou meus conhecimentos. 

Casei-me e tive quatro filhos e as angústias aumentaram ainda mais. Fazia o 

esforço de pagar escolas particulares, pois, talvez pela minha experiência, não 

acreditava na pública, porém, a cada dia ficava mais frustrada, pois parecia que surgia 

uma nova educação e eu não conseguia entender essas novas mudanças, 

principalmente no tocante à aprovação continuada.  

Não demorou para eu perceber problemas em muitas escolas particulares, as 

quais, talvez com receio de perder alunos, acabam por sonegar informações, são 
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simpáticas e nos fazem acreditar, pais, pagadores, que tudo está bem quanto à 

aprendizagem dos educandos.  

Acompanhando as lições diárias dos meus filhos na escola, ficava cada dia 

mais assustada, por entrever o tanto de dificuldades pedagógicas eles carregavam. 

 Desse modo, quis aprofundar-me na área da educação e resolvi, então, 

ministrar aulas no Fundamental I. Tive a experiência de, por dois anos, trabalhar no 

Município de Praia Grande, na Zona 31, onde encontrei alunos na faixa de 12 anos 

ainda não alfabetizados.  

 Como era muito inocente, demorou muito para eu enxergar que a educação era 

excludente e, assim, aportei na obra de Saviani “Escola e Democracia”, no capítulo 

“As teorias da educação e o problema da marginalidade”, que aborda, por meio de 

uma análise descritiva e comparativa, as teorias críticas e não críticas da educação e 

indica a condição do marginal em cada teoria, isso é, reflete sobre teorias que 

entendem a educação como meio para implantar a igualdade na sociedade e reflete 

também sobre teorias críticas reprodutivas que defendem a educação como um 

instrumento de discriminação social, sendo, portanto, um fator para a marginalização: 

A marginalidade é, pois, um fenômeno acidental que afeta 
individualmente a um número maior ou menor de seus membros o que, 
no entanto, constitui um desvio, uma distorção do que não só pode 
como deve ser corrigido. A educação emerge aí, como um instrumento 
de correção dessas distorções. (SAVIANI, 2003 p. 16). 

 Saviani (1999), explica as contradições inerentes à escola e à educação na 

sociedade capitalista, a partir dos fundamentos das teorias críticas, acreditando que a 

educação deve possibilitar a formação do homem livre, democrático, cidadão e 

autônomo. Porém, contrário a tudo isso, a escola e a educação tornaram-se 

instrumentos para reforçar a alienação própria desse modelo de sociedade. Para este 

autor, tais teorias contribuíram apenas para aprofundar a distância entre os conteúdos 

oferecidos e absorvidos pelas escolas das elites e as escolas das camadas populares.  

 Ainda segundo o autor (1999, p.66), “O dominado não se liberta se ele não vier 

a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar aquilo que os 

dominantes dominam é condição de libertação”.  

                                            
1 Bairros Periféricos localizados na terceira zona residencial entre a rodovia e os morros ou o Rio 
Piaçabuçu, e a chamada Região Serrana de Samaná. 
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 Portanto, infere-se que marginalizados são sinônimo de grupo ou classe de 

dominados, pois, segundo ele, os indivíduos das camadas populares não possuem os 

conteúdos culturais, por isso, não podem defender seus próprios interesses, porque 

se encontram desarmados contra os dominadores, os quais se servem exatamente 

desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar sua dominação: 

Escolarizar todos os homens era condição de converter os servos em 
cidadãos, era condição de que esses cidadãos participassem do 
processo político, e, participando do processo político, eles 
consolidariam a ordem democrática, democracia burguesa, é óbvio, 
mas o papel político da escola estava aí muito claro. A escola era 
proposta como condição para a consolidação da ordem 
democrática. (SAVIANI, 1999, p. 44). 

 Desse modo, à medida que a burguesia de classe revolucionária se transforma 

em classe consolidada no poder, seus interesses tornaram-se conservadores, 

contrários à transformação da sociedade.  

Nesse sentido, para Saviani (1999), é nesse momento que a escola 

tradicional, com sua pedagogia da existência, deixa de ser útil à classe dominante e 

assim propõe então a pedagogia da essência.  

Para o autor, a pedagogia da existência considera que os homens não são 

essencialmente iguais, legitimando a desigualdade, a dominação e os privilégios, e 

a pedagogia da essência apresenta um caráter reacionário, isto é, ela se contrapõe 

ao movimento de libertação da humanidade, de acordo com ele: 

[...] no caso da pedagogia da existência e da essência, a burguesia 
constrói os argumentos que defendem a pedagogia da existência 
contra a pedagogia da essência, pintando esta última como algo 
tipicamente medieval”. (SAVIANI, 1999, p.53)  

O autor ainda afirma que a contribuição de Marx é fundamental que para 

as bases teóricas da Pedagogia Histórico-Crítica, pois: 

Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um 
lado, está a questão da dialética, essa relação do movimento e das 
transformações; e, de outro, que não se trata de uma dialética 
idealista, uma dialética entre os conceitos, de uma dialética do 
movimento real. [...] trata-se de uma dialética histórica expressa no 
materialismo histórico, que é justamente a concepção que procura 
compreender e explicar o todo desse processo, abrangendo desde a 
forma como são produzidas as relações sociais e suas condições de 
existência até à inserção da educação nesse processo. (1999, p.141)  

Portanto, a Pedagogia Histórico-Crítica visava à unidade de seus oponentes. O 

autor afirma que o trabalho educativo: 
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[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens” (2003, p. 13), ou seja, deve-se identificar os 
elementos culturais que precisam ser assimilados, distinguindo entre 
o essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e 
o acessório, observando a organização dos meios, por meio dos quais, 
progressivamente, cada indivíduo singular compreenda a humanidade 
produzida historicamente. (SAVIANI, 2003, p.13-14). 

Apaixonada pela educação, resolvi fazer uma complementação, Portaria R-2, 

um curso de formação pedagógica (R2) cujo objetivo é viabilizar, em menor tempo, 

outra graduação para aqueles que já concluíram um curso de nível superior com 

titulação em Bacharelado ou Tecnólogo, independentemente da área de formação e 

permite que portadores de diploma do ensino superior obtenham conhecimentos 

sólidos na área em que pretendem lecionar.  

Essa formação complementar é reconhecida como “R2” devido à Resolução 

02/97 do Conselho Nacional de Educação que homologou as diretrizes para a oferta 

desse tipo de programa.  

Dessa maneira, com essa formação em Letras, comecei a lecionar, porém, 

essa formação não me ajudou em nada, apenas adquiri um diploma e, com ele, a 

possibilidade de adentrar a sala de aula, em razão de esse programa ter surgido como 

uma emergência devido à falta de professores. Porém, certamente, não é uma 

formação suficiente para estar em uma sala e conduzir a vida e o conhecimento de 

muitas crianças e adolescentes, pois, para tal, são necessários vários conhecimentos 

pedagógicos a fim de poder pensar em ensinar alguém, de modo que esse curso não 

nos ensinava a ser professores, somente ratificava o conhecimento na área. No meu 

caso, como era formada em Secretária Bilíngue e Administração, poderia ter a 

graduação em Letras (português/inglês) ou matemática, pois tinha carga horária 

excedente nessas matérias. 

E, dessa maneira, sem experiência, assustada, mas querendo pesquisar e 

entender tantas questões e, conhecendo a minha vontade e determinação por 

acreditar na ineficiência do curso que me habilitava para ministrar aulas, iniciei uma 

pós-graduação em Língua Portuguesa. Pesquisei muito e tentei, por meio das 

pesquisas, compreender os maiores problemas relacionados à língua materna.  

 Talvez pela minha experiência como discente, presciência, conseguia entender 

alguns problemas enfrentados pelos alunos e era solidária a eles, pois acredito que 
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jamais alguém possa sentir a dor do outro se não estiver inserido no contexto, ou 

melhor, só sente a dor do outro quando a conhece.  

1.3 Meu Processo Formativo e Desenvolvimento Profissional Docente 

 Desde a minha primeira aula, eu já havia interiorizado que precisaria respeitar 

as particularidades dos alunos, ao mesmo tempo em que tinha de mostrar o que o 

mundo deles exigiria, ou seja, teria de ensiná-los a entender a diferença entre a 

linguagem coloquial e a norma-padrão da língua, já que o mundo os cobraria por isso. 

Acreditava que o papel da escola realmente seria este, o de formador, mas não era 

isso que efetivamente acontecia.  

Dessa forma, Possenti (1996) afirma que: 

Acredito que é completamente diferente trabalhar com a gramática na 
escola depois de estar convencido de que ela não é indispensável para 
o ensino e, principalmente, depois de estar convencido que uma coisa 
é o estudo de gramática e outra é o domínio ativo da língua (1996, 
p.59). 

Devemos, também, levar em consideração o conhecimento que o aluno já tem 

ampliado que é a chamada gramática interiorizada.  

Segundo Antunes (2007, p.26) “Qualquer pessoa que fala uma língua, fala essa 

língua por que sabe sua gramática, mesmo que não tenham consciência disso”.  

Qualquer falante de uma língua possui a gramática interiorizada que é aquela 

que se desenvolve quando somos crianças e vai-se aprofundando à medida que o 

tempo passa de acordo com o meio social em que estamos inseridos. 

Dessa forma, concluímos que língua e a gramática não são as mesmas coisas 

e são confundidas porque a gramática estabelece diferentes tipos de regras e normas 

para a construção de palavras e sentenças da língua e para suas diversas formas 

sociais de atuação. 

Em seguida fui contratada para trabalhar com Ensino Médio em uma escola 

particular em São Vicente e resolvi dedicar-me de fato à educação, isso em 2008. 

Acredito que fui importante para os alunos, pois consegui ajudá-los a resolver algumas 

lacunas que os acompanhavam desde o Fundamental II - buscava conhecê-los e 

assim sabia o que já traziam como “bagagem” e as possíveis lacunas. A partir daí, 

avançávamos. Ao trabalhar Produção Textual com esses alunos, notei que o grande 

problema da maioria era falta de bagagem cultural, pois, ainda falando de cobranças 

de concurso e vestibulares, isso que acaba por dificultar, já que a correção dessas 
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redações já tem critérios definidos, ou seja, há uma padronização que exige de o aluno 

desenvolver seu texto segundo determinada estrutura redacional.  

Já nessa época, com a força do funk, eu tinha dificuldades de entender algumas 

linguagens, não era preconceito, mas tinha de me aproximar para entender melhor 

determinado significado.  

Assim, abordávamos determinado tema e pesquisávamos quais autores 

(filósofos, educadores etc.) abordavam esse mesmo assunto. Então, discutíamos e 

conseguíamos perceber as possíveis soluções para essas temáticas, as quais, em 

geral, eram atuais: 

Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único 
princípio, diria isto: O fator isolado mais importante que influencia a 
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele 
sabe e baseie nisso seus ensinamentos (AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980, p.137). 

Depois dessa escola, fui contratada por outras, particulares, consideradas 

boas. Em 2010 prestei concurso para contrato na cidade de Praia Grande, passei e 

fui trabalhar naquela cidade na chamada Zona 3.  

Ao assumir a sala, deparei com alunos com muitas lacunas de aprendizagem, 

oriundas do ensino básico e por isso marginalizados, pois eles e suas famílias eram 

apontados como os culpados pela não aprendizagem. 

E assim, muito triste, descobri, ao conhecê-los que, a maioria nem estava 

alfabetizada, eram copistas e, dessa maneira, tentei desabafar com alguns colegas, 

porém, ao tentar conversar sobre determinados alunos e as dificuldades de 

aprendizagem, muitos já apontavam como culpados a falta de participação da família 

e a indisciplina.  

Senti-me frustrada e achava, de fato, que não conseguiria ajudar, pois, até esse 

momento, não tinha feito Pedagogia e nem sonhava como era alfabetizar. 

Segui meu caminho e, ao me aproximar mais, senti que muitos não entendiam 

os conteúdos e, assim, por ficarem dispersos, eram classificados como indisciplinados 

e também tinham, muitas vezes, a mãe como a provedora do lar. Desse modo, estas, 

quase nunca conseguiam, realmente, participar das reuniões.  

Arregacei as mangas e pensei que, se realmente acreditava naquilo, teria de 

buscar alternativas para ajudar aqueles adolescentes, pois nunca me esqueço que 

estes, amanhã, quem sabe, serão os enfermeiros, médicos, pedreiros e etc., aqueles 
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que cuidarão e terão a responsabilidade sobre a vida de alguém, inclusive e não 

distante, a minha. 

Dessa maneira, achei que não poderia ter o pensamento igual ou próximo 

daqueles, se, realmente, tivesse a finalidade que todo professor tem de ter: ensinar.

   Fui ao encontro dessas crianças e, graças a DEUS, conseguimos avançar. 

Procurei formas de alfabetizar e fazia isso em paralelo, ajudando-os um pouco mais, 

assim, desvendava os segredos das letras e eles gostavam e gostavam.  

  Após essa experiência, resolvi estudar Pedagogia, pois tinha o conhecimento 

de que essa graduação era essencial se eu quisesse contribuir e, realmente, ajudar 

os alunos.  

Eu precisava e queria compreender como um aluno chegava ao Fundamental 

II sem estar, muitas vezes, alfabético. 

Após o curso de Pedagogia, fiz outra pós-graduação pela Universidade Federal 

de Juiz de Fora (TICEB - Tecnologia de Informação no Ensino Básico). Já nessa 

época (2016), tinha o olhar voltado à tecnologia e a seus benefícios em relação ao 

ensino-aprendizagem e, então, com mais humanidade e menos academicismo, fui 

adquirindo experiência em sala de aula. Com muitas horas de estudo e bons cursos, 

conseguia compreender que os alunos avançavam, pois não sonegava informações 

e, de forma bem prática, fazia-os compreender e começar a gostar da matéria.  

A faculdade de Pedagogia me ajudou a conhecer pensamentos e estudos de 

vários grandes teóricos e levantar várias questões. Consegui compreender algumas 

questões pedagógicas, mas, também, somente isso não me ajudou a ser professora. 

Em paralelo ao trabalho na Prefeitura de PG, continuava ministrando aulas nos 

cursinhos preparatórios e, acreditando ser possível, enxergava os índices se 

elevando. Alunos que outrora não conseguiam escrever muito bem, começavam a 

articular e entender melhor a norma-padrão e aceitavam que, mesmo havendo muitas 

críticas em relação ao estudo da gramática, esta era o pré-requisito para compreensão 

e desenvoltura de um texto. Nessa direção, estavam, a essa altura, gabaritando e 

conseguindo notas boas em redação.  

Portanto, meu objetivo começava a se delinear, ou seja, já via alunos passando 

em concursos e/ou tendo notas boas em redação. 

Já nessa época, chamava-me a atenção a fala dos discentes, que apontavam 

que a minha aula era simples, prática, objetiva e divertida e entendiam facilmente a 

explicação.  



41 
 

 

 

Para Paulo Freire (2007), a educação é ato de amor e coragem, sustentada no 

diálogo, na discussão, no debate. Isso requer o olhar para os saberes dos homens e 

mulheres, já que não ignoramos tudo, da mesma forma que não dominamos tudo.  

Cabe a nós a compreensão de que a história é um processo de participação de 

todos, e, nesse sentido, é na escola que encontramos mais um lugar privilegiado para 

o ensino e a aprendizagem. Local que deve ser constituído pela sua natureza e 

especificidade. 

Reconhecemos o papel da escola para homens e mulheres, sabendo também 

que não será a única responsável pelas transformações da sociedade, pois vem 

orientada, muitas vezes, para a manutenção das estruturas sociais e econômicas 

dominantes, que impedem a própria transformação.  

Citado por Moacir Gadotti (2007), Paulo Freire é enfático ao afirmar que “a 

transformação da educação não pode antecipar-se à transformação da sociedade, 

mas esta transformação necessita da educação” (1991, p. 84). 

Essa afirmativa nos aponta que a realização de uma prática pedagógica não 

deve ser apenas em nível da escola, mas também, da comunidade de inserção dos 

sujeitos. Portanto, a valorização da experiência cotidiana vale como forma de 

transformação na medida em que se torna capaz de responder às necessidades, nas 

próprias especificidades culturais, resultado da vida do povo. 

Já formada em Pedagogia, consegui entender um pouco mais os problemas 

relacionados à língua, os fonemas e grafemas. Como um aluno poderia saber o que 

era um dígrafo, encontro consonantal ou vocálico se não havia essa compreensão, 

não havia sentido. Isso, possivelmente, seja o grande divisor de águas. Um professor 

alfabetizador, às vezes, não tem essa compreensão. Muitas, muitas vezes, recebia 

professores com dúvidas e tentava ajudá-los. Agora, se o professor não sabe, como 

explicará?  

 Comecei a prestar mais atenção ao meu entorno e compreendi que, realmente, 

era ilógico e sem sentido, por exemplo, uma aula para 3º ano do Ensino Fundamental 

sobre dígrafos, encontros nasais e consonantais. Muito teórico e que, quase sempre, 

confundiam até o professor que não tem a obrigação de ser um especialista na língua 

e que também tem dificuldades. 

Então, notei que muitos alunos, adultos e que buscavam aprovação em 

concursos, com cobranças de bancas que tinham o propósito de “selecionar/excluir”, 

nem sabiam a diferença entre uma vogal e uma semivogal.  
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Já conhecedora da Sociolinguística e com muita diferença regional, indagava-

me tais pontos, pois sabia que deveria respeitar o conhecer do aluno, mas, por outro 

lado, tinha de transmitir-lhe o conhecimento da norma culta e iniciar do início, desde 

um fonema e um grafema. Nesse sentido, comecei a ver a evolução das aulas, pois 

seria essa norma que o mundo cobraria do meu aluno.  

Talvez, o professor pense que “perderá” tempo e “truncará/complicará/atrasará” 

os outros conteúdos a repassar, isto é, fragmentar o conteúdo de determinadas séries. 

Mas eu pensava um pouco diferente, acreditava que, se o discente não tivesse a base 

fortalecida, não haveria desenvoltura e os alunos, talvez, perdessem o interesse. 

Em 2016, novamente prestei concurso na Prefeitura de Praia Grande, agora 

como professor efetivo e não contratado, pois estava apaixonada pela cidade e pela 

estrutura oferecida na área de educação. Fui aprovada como Professor Adjunto e, 

mesmo sendo especialista, precisava conhecer esse mundo novo, sem ser 

imprudente, negligente, irresponsável, acreditando que faria o trabalho da melhor 

forma possível, como desejado por qualquer secretaria, pois estava pronta e cada vez 

mais me superava. 

Aceitei o desafio, pois queria entender e tentar responder a várias questões e, 

sendo especialista em Língua Portuguesa, isso, certamente, ajudar-me-ia a 

compreender e auxiliar nas dificuldades dessas crianças. 

 A primeira sala que assumi foi um quinto ano, Zona 3, onde encontrei vários 

problemas, desde a exclusão daquele aluno marginalizado, por ainda não estar 

alfabético, até aquele aluno de inclusão.  

Essa situação frustrou-me, pois não havia uma fórmula para trabalhar com 

pessoas tão únicas. Não tive formação para trabalhar com eles, nenhuma escola 

formou-me para trabalhar com tanta diversidade. Mas eu teria de “dar conta” e, assim, 

com muito amor, força de vontade e tempo de pesquisa, consegui alfabetizá-los e 

cumprir meu papel. 

Ao chegar a essa escola, deparei com um misto de alunos, alguns 

adolescentes, com idade média de 15 anos, e outros na “idade certa”, 

aproximadamente 11 anos.  Foi difícil, pois os maiores, já repetentes, eram copistas, 

ou seja, só conseguiam reproduzir conteúdo dos livros e, por saberem disso, não 

queriam arriscar a novos conteúdos, nos quais teriam de mostrar suas habilidades. 

Fiz uma avaliação diagnóstica e consegui saber o que cada um conhecia e, 

assim, trabalhei o coletivo, mas de forma individual. Alguns conteúdos todos 
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conseguiam realizar. Eu os juntava, fazia grupos e selecionava os mais “fortes” para 

trabalhar com os mais fracos. Sabia que teria de alfabetizar os que ainda não estavam 

alfabetizados e teria de ser por meio de uma linguagem mais “adolescente”, pois a 

idade já não comportava alguns tipos de brincadeira. 

Utilizei muito a tecnologia, já que eles eram nativos digitais e, assim, gostavam 

e se interessavam, tendo em vista que Praia Grande oferecia/oferece uma estrutura 

fantástica na parte pedagógica.  

Há apoio por parte da coordenação e direção. Há tablets, lousa digital e uma 

sala com computadores, a qual utilizávamos para aulas com computador, o que ajuda 

muito, pois notava que, nos dias de aula com computador, havia maior interesse por 

parte dos discentes. 

A fala era sempre a mesma, falta de atenção dos responsáveis, evasão e salas 

indisciplinadas. 

Nesse novo cenário, preocupada e querendo atender a todos, fui fazer outros 

cursos de pós-graduação, porém, naquele momento, o foco eram os alunos com 

laudos, pois não tinha a mínima ideia de como deveria trabalhar com eles. Assim, fiz 

a pós-graduação em AEE (Atendimento Especializado Educacional).  

Essa escola era nova, tinha uma diretora fantástica, humana e parceira. Ainda 

não tínhamos ATP – coordenadora. Então, essa diretora pedia auxílio a algumas 

pessoas da equipe de gestão as quais ela conhecia e, como era muito humana, todos, 

prontamente, se propunham a ajudar.  

  Em uma dessas ajudas, uma Assistente Técnica Pedagógica, de outra unidade, 

adentrou minha sala, com a melhor das intenções, pois queria me amparar, sabia da 

minha angústia e, ao ver minha forma de trabalhar, ficou espantada e disse que eu 

não conseguiria êxito, que o que eu fazia era insano.  

 O espanto dela e, automaticamente, o meu, por perceber o olhar dela, era 

porque eu trabalhava individualmente/coletivamente, ou seja, tinha atividades 

diferenciadas para cada grupo de alunos e os assessorava individualmente, 

entendendo e ajudando cada um, de forma única, sempre levando em conta o que 

cada um conhecia.  

 Naquele momento, fiquei triste, pensei que, realmente, não conseguiria, mas 

não via outro caminho, não enxergava como eles, porque entendia, repetidamente, 

que cada pessoa enxerga com os olhos que tem. E eu insistia nessa crença. Assim, 

continuei e, para minha surpresa, consegui ter uma sala com alunos focados e com 
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muito interesses pedagógicos. Na época, participei com eles em um concurso de meio 

ambiente, juntamente com outra professora que tinha o mesmo olhar que eu e 

vencemos, ou seja, ganhamos o primeiro lugar. Assim, eles ficaram fortalecidos, 

acreditando na potencialidade deles. Logo montamos uma peça teatral na qual eles 

representaram e isso foi muito bom. 

 Continuei na Prefeitura de Praia Grande e, no segundo ano como professor 

adjunto, assumi outra sala de quinto ano com alunos não alfabéticos, com idades entre 

14 e 15 anos. Fiz o possível e consegui alfabetizar todos, compreendendo ser 

possível, desde que houvesse respeito e afetividade pelo aluno, considerando suas 

particularidades. Para abranger adequadamente o campo da cognição humana, 

Gardner (1994, p.71) considera ser necessário “[...] incluir um conjunto muito mais 

amplo e mais universal de competências do que comumente se considerou".  

 O autor define inteligência como "a capacidade de resolver problemas ou de 

criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou mais cenários culturais." 

Gardner diz no início de seu livro (1994, p.7):  

(...) existem evidências persuasivas para a existência de diversas 
competências intelectuais humanas relativamente autônomas 
abreviadas daqui em diante como 'inteligências humanas'. Estas são 
as 'estruturas da mente' do meu título. A exata natureza e extensão de 
cada 'estrutura' individual não é até o momento satisfatoriamente 
determinada, nem o número preciso de inteligências foi estabelecido. 
Parece-me, porém, estar cada vez mais difícil negar a convicção de 
que há pelo menos algumas inteligências, que estas são relativamente 
independentes umas das outras e que podem ser modeladas e 
combinadas numa multiplicidade de maneiras adaptativas por 
indivíduos e culturas.   

Ainda em 2017, fui contratada por uma escola confessional, onde permaneci 

até dezembro de 2018. Esta escola, particular, tem características da pedagogia 

tradicional, desde os uniformes dos alunos, com camiseta, agasalho, bermuda para 

meninos e bermuda e calça para meninas, obrigatoriamente.  

Na organização da escola, o professor é o centro do conhecimento e o aluno 

tem de resolver as tarefas em ordem e silêncio, sendo punidos os que não cumpram 

tais regras.  

As questões de individualismo, competitividade e falta de solidariedade citadas 

por Sacristan e Gómez (1998) eram muito explícitas nesta instituição, valorizando em 

demasia o ter e não o ser. 

Ainda sobre a escola particular, Sacristán e Gómez definem bem este perfil: 
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[...] a escola transmite e consolida, algumas vezes de forma explícita 

e em outras implicitamente, uma ideologia cujos valores são o 
individualismo, a competitividade e a falta de solidariedade (1998, 
p.16). 

Essa escola me fez, mais uma vez, rever o conceito de escola ideal, visto que, 

por ser professora, tinha direito à bolsa de estudos para dois filhos. Assim, em meus 

filhos, que até o momento acreditava terem passado por boas escolas (todas pagas, 

lógico), eu percebia algumas lacunas, visto não estarem conseguindo se adaptar a 

essa nova escola. Eu era apontada como uma mãe, professora, que não assessorava 

seus filhos.  

Naquele momento, veio à minha mente os pré-julgamentos, pois senti o peso 

daquelas mães que outrora eram classificavam como negligentes, pelos professores, 

porém meu fardo era ainda mais pesado, pois eu, além de mãe, era professora, e, por 

isso, teria de ter tido filhos, todos, acadêmicos. Mero engano.  

Assim, com tantos problemas, indiretamente, foram convidados a se retirar, 

pois não se adaptaram a tanto conteúdo e foram classificados como alunos com 

muitas lacunas de aprendizagem.  

Interessante salientar que minhas crianças, durante todo o Fundamental I e 

parte do Fundamental II, estudaram em escola com método Etapa, apostilada. Porém, 

ao chegarem a esse novo espaço, a fala de todos os professores atuantes foi 

unânime, ou seja, classificaram-nos de fracos, com muitas lacunas.  

Aceitei essa análise, com muita dor e deixei a vaidade de lado, pois acreditava 

que solidificaria os conhecimentos preexistentes e assim sairiam fortalecidos dessa 

instituição, caso eu propusesse e aceitasse a reprovação escolar deles. 

Dessa maneira, no primeiro ano de estada na escola, não me preocupei quanto 

à retenção, óbvio que os olhares já não eram os melhores. Acreditei nos meus colegas 

professores e aceitei a fala geral tanto do corpo docente, orientação e coordenação 

pedagógica de que resolveriam os problemas de “atraso escolar”, caso fizessem 

novamente a série em que estavam, mesmo acreditando ser uma contradição, pois a 

escola que estavam, como citei, era apostilada e tinha como prática a aceleração dos 

conteúdos para que, no último ano do E.M., houvesse a revisão de tudo o que foi 

aprendido e ficassem preparados para um bom vestibular e ou ENEM.  

Ainda não estava muito convencida do pré-julgamento daqueles senhores, 

mas, mesmo assim, envergonhada, aceitei a reprovação, pois tinha a certeza de que 
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estariam fortalecidos e poderiam acompanhar, de forma mais tranquila, as séries 

seguintes.   

Novamente, ledo engano, isso não aconteceu, ou seja, os problemas 

aumentaram, pois continuaram com as lacunas e não vi nada de diferente, ou seja, 

nenhuma outra forma de intervenção para que aquele problema fosse sanado e, 

naquele momento, tornou-se um problema muito maior, pois além de perderem o ano 

e não enxergar avanço, estava com duas crianças/adolescentes sentindo-se 

fracassados. 

Diante de tantas angústias, resolvi trocá-los de escola e, logicamente, fiquei 

marcada negativamente, porém já não me importava e, a partir desse momento, dei 

vozes aos meus filhos, que classificaram a escola como “escola triste”, conteudista, 

com professores arrogantes e sem, segundo eles, didática para ensinar.   

Não os deixei perceber que já sabia disso, mas não era bom para educação 

deles esse tipo de julgamento. Assim, tentei mostrar a eles que cada escola tinha uma 

linha de ensino. 

Cabe salientar que insisti bastante e queria respostas, mas, antes de tomar 

essa atitude e diante desses fatos, questionei vários professores e gestores, inclusive 

a orientadora pedagógica, a psicóloga, as quais não tiveram argumentos e, 

fortalecidas em suas crenças, fizeram-me acreditar, até, que a minha filha teria 

problemas de aprendizagem e talvez algum problema cognitivo. 

 Aceitei e, tendo em vista tantas assertivas, tantas interrogações, levei-os a 

uma neuropedagoga que, após um ano de exames, declarou, em laudo, que minha 

filha teria o Q.I. acima da média, porém estava iminente a entrar em depressão por 

causa da escola e das cobranças exacerbadas, além do fato de que ter a mãe como 

professora, ou seja, no mesmo ambiente escolar, deixava-a insegura.   

Toda essa situação me levou a um olhar mais crítico e levei toda essa 

experiência para a minha prática.  

 Nesse cenário, mais uma vez, voltei meu olhar à escola pública e percebi 

quantas crianças com laudos existiam, principalmente em P.G., pois essa era a cidade 

que abracei para trabalhar. 

Mais uma vez, muitas questões surgiram na minha mente: Quem as laudou? 

Como se lauda uma criança? Será que há uma equipe multidisciplinar? Quais são os 

exames efetuados?  
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Surge mais um incômodo para mim, pois acredito que os conceitos mudam 

muito de acordo com o tempo. E me vi perguntando sobre a questão da normalidade 

e anormalidade. 

De acordo com Frances (2016), a normalidade é um conceito proteico: "Cada 

um é tão amorfo, heterogêneo e mutável em sua forma, que nunca pode se 

estabelecer divisas fixas entre eles" (p. 39).  

E, mais do que isso: se trouxermos essa perspectiva quando pensamos a 

respeito das pessoas com deficiência, com algum transtorno ou distúrbio, podemos 

nos aproximar da questão de Frances: "Quanto desconforto, desabilidade, disfunção, 

descontrole e desvantagens deve haver (uma pessoa), e de que tipo? (p. 39)" para 

dizermos que ela é ou não é anormal?  

 Eu queria respostas, porque percebi que, quando uma criança não aprende, 

muitos já as apontam como sendo uma criança com algum tipo de problema, já 

rotulam e muitos pais aceitam como verdadeiro tal apontamento ou, às vezes, os 

próprios pais sugerem, não sei qual o verdadeiro sentido, mas isso existe. 

 Assim, percebe-se o quanto a medicalização da educação está em evidência 

nos tempos atuais, em virtude do grande consumo de medicamentos psicoterápicos 

para auxiliar na aprendizagem dos alunos em idade escolar. Há muitos educadores 

que sugerem, devido ao não aprendizado, que o aluno seja encaminhado a um médico 

especialista, neurologista, pois acreditam que essas dificuldades de aprendizagem 

estão relacionadas a algum problema cognitivo.  

 A relação da medicalização da aprendizagem das crianças vem sendo 

discutida por Collares e Moysés (2013).  Para as autoras, a medicalização está sendo 

usada na educação como uma das formas de sanar as dificuldades de aprendizagem 

das crianças. Para elas, é importante refletir acerca de: 

como ignorar que os instrumentos para avaliar a cognição e o 
desenvolvimento intelectual foram padronizados e normatizados em 
outro estrato social, com valores diversos ou mesmo conflitantes? 
Essa forma de proceder não pode ser considerada uma avaliação real 
da criança, mas, acima de tudo, um desrespeito a seus valores e a seu 
grupo social, cujos resultados são totalmente previsíveis e se prestam 
a avaliar “cientificamente” a ideologia da superioridade de uma classe 
social sobre outra, de um povo sobre outro, e por aí afora. (2013, p.95). 

As autoras (2013) destacam que os diagnósticos dos transtornos são 

questionáveis, pois as avaliações são superficiais ou com base em rótulos 

preconceituosos e não por uma avaliação adequada. Portanto, esse procedimento 
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não mostra o que a criança pode fazer, e sim o que ela não consegue realizar de 

acordo com uma lista preconcebida de aprendizagens necessárias, sendo estas, 

muitas vezes, não condizentes com a realidade social, cultural ou financeira daquela 

criança. Meira destaca, também, que, 

tanto a descrição do transtorno quanto o tipo de sintomas que 
sustentam o seu diagnóstico revelam a falta de uma análise crítica 
sobre as relações entre os fenômenos que ocorrem na educação e o 
contexto histórico-social que a determina. Sem essa reflexão, o 
resultado é inevitável: muitas crianças absolutamente normais podem 
iniciar uma “carreira” de portadores de dificuldades de aprendizagem 
(2012, p.137). 

Para Garrido e Moysés, 

o elemento mais grave no processo de medicalização é que ele serve 
exclusivamente para confirmar suspeitas de professores e médicos. 
As crianças passam a ser vistas como deficientes, incapazes de 
aprender e são submetidas ao consumo de doses aviltantes de drogas 
psicotrópicas, vivendo de diagnósticos e remédios. (2010, p.159). 

Portanto, precisa ser revista a forma de como a escola enxerga a criança com 

dificuldades de aprendizagem e em como ela orienta e conduz esta criança. Há dois 

caminhos: ou a escola assume a responsabilidade pela aprendizagem da criança, ou 

a encaminha para avaliações médicas, diagnósticos e medicamento. 
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2 E AS CRIANÇAS NÃO SABIAM LER. SALA DE PROJETO: 

INCLUSÃO OU SEGREGAÇÃO? 

No ano de 2019, já tinha iniciado o mestrado e, pensando na minha pesquisa, 

ainda com muitas dúvidas, aceitei o desafio de assumir uma sala do 3° ano do ensino 

fundamental, classificada como “Sala de Projeto”, na qual encontraria alunos que, 

segundo a definição dada pelos responsáveis pelas escolas no munícipio, por algum 

motivo, não conseguiram o mínimo de aprendizagem para avançar ao ano posterior 

no processo de escolarização. 

Notei que, na justificativa para a criação das salas que denominavam “Sala de 

Projeto”, era que a escola já não tinha mais alternativas pedagógicas destinadas a 

essas crianças. A escola e os docentes tendem a buscar uma normalidade, 

encaminham alunos para avaliações psicológicas, para as salas de apoio pedagógico 

especializado, para que fora da sala de aula, haja a resolução das dificuldades 

encontradas. É comum dirigirem a responsabilidade aos próprios alunos, e suas 

famílias e ainda, aos ambientes sociais como os únicos geradores dos fracassos. A 

dificuldade era dos alunos, não notei haver preocupação em se questionar qual 

trabalho pedagógico fora desenvolvido com elas. Anotei que os professores não 

questionaram suas atuações pedagógicas com esses alunos.  

A nova organização do sistema educacional exige a ruptura de um modelo 

segregador e excludente praticado durante muito tempo com vistas a atender a um 

conjunto idealizado de estudantes que aprendem, e o fazem da mesma forma, 

apresentando sistematicamente os mesmos resultados.  

Nessa perspectiva, as crianças que apresentam um ritmo diferente de 

aprendizagem e/ou necessidades educacionais especiais podem ter dificuldades em 

seu reconhecimento, com difícil acolhimento, sendo pouco compreendidas em suas 

especificidades e com menor chance de vivenciar oportunidades educacionais 

adequadas, podendo ainda experienciar situações que promovem sua exclusão 

educacional e social.  

Para Carvalho (2010, p. 93), aqueles que mostram dificuldades na 

aprendizagem com ou sem deficiência, acabam ficando à margem do processo, pois 

seus resultados diferem, às vezes substantivamente, dos alcançados por seus pares. 

Costumam ser percebidos na comunidade escolar como alunos que têm “limitações 

funcionais” e, por não chegar aos resultados considerados desejáveis, são relegados 
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a espaços segregados e segregadores, não só em classes e escolas especiais, salas 

de projeto, assim como nas próprias salas do ensino comum. 

Ao questionar sobre como seria esse tipo de sala, naquele momento, fui 

informada de que era uma sala que estava quase pronta, ou seja, faltava muito pouco 

para que aqueles alunos conseguissem acesso ao mundo da leitura e da escrita. 

Então por que a escola não investiu nestas crianças para que alcançassem a 

aprendizagem necessárias para prosseguir seus estudos? 

Segundo Carvalho (2010), os efeitos da exclusão são percebidos, desde os 

aspectos psicológicos, como questões de autoestima e autoimagem negativas; 

sociais, do ponto de vista dos olhares e da percepção de que são seres desviantes e 

atípicos; e econômicos, políticos e culturais, em que são tratados como sujeitos 

subalternos, distantes da emancipação, ou seja, sem qualidade em termos de 

cidadania e participação na vida política do país. 

Com o início do trabalho na sala de projetos do 3º ano do ensino fundamental, 

era preciso não só para os alunos que assumi, mas também para todos os demais 

nas mesmas condições daqueles com os quais desenvolveria meu pedagógico,  uma 

mudança de olhar, de dinâmicas educativas, de posicionamentos isentos de 

julgamentos diagnósticos, que dessem conta da complexidade da escola dos dias 

atuais, visualizando os sujeitos em sua integralidade biológica, afetiva e social, ou 

seja, na riqueza de suas diferenças e suas potencialidades, desconsiderando 

processos e práticas excludentes. A indiferença às diferenças individuais na 

educação, vivenciada na utilização de procedimentos massificados, homogêneos e 

incapazes de levar em conta a heterogeneidade dos estudantes, coloca-se como um 

grande desafio a ser enfrentado pela proposta de educação inclusiva.  

Assim, focada nas estratégias de ensino e aprendizagem para ajudar os alunos 

nesse processo de alfabetização, pensei que o primeiro passo devesse ser conhecê-

los melhor, pensar nas intervenções metodológicas para que eles pudessem dar 

sequência aos seus estudos.  

Iniciei meu trabalho e, para minha surpresa, não faltava pouco, ou seja, faltava 

tudo, pois eles não estavam alfabetizados, mesmo já no terceiro ano, e alguns já 

sendo repetentes, ou seja, desesperei-me e queria entender, já que a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) define que a alfabetização das crianças deverá ocorrer até 

o segundo ano do ensino fundamental, com o objetivo de garantir o direito fundamental 

de aprender a ler e escrever.  
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Pesquisei bastante, pois queria embasamentos que justificassem essa sala 

estar dessa forma, quais problemas que “atrasaram” essa alfabetização.  

Nesse momento, sentia-me um pouco preocupada, porque acabara de sair de 

uma sala de 1° ano do E.F.I, com exigência de alfabetizar todos, indo de encontro a 

uma do 3° ano E.F.I com a maioria das crianças estando no nível pré-silábico. 

2.1 Sala de Projeto: Inclusão ou Segregação? 

Os gestores da escola, com aval da Secretaria de Educação, separavam os 

alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem e que não haviam avançado 

para anos escolares posteriores e formavam salas com os não alfabetizados, por não 

dominarem a escrita e leitura. Nesse sentido, criaram as “Salas de Projeto”, em tese, 

com número menor de alunos e com um professor que tivesse experiência em 

alfabetização. A quantidade de alunos que não avançavam na aprendizagem era 

muito grande. Na escola em que desenvolvi a pesquisa, havia, além da sala que 

assumi, mais três, o que significava uma quantidade expressiva de alunos que 

entraram no primeiro ano e lá já estavam há três anos e ainda não tinham sido 

alfabetizados. 

Nesse momento, surge uma questão: Essa sala incluía ou segregava, porque 

havia a ideia de termos os iguais em uma única sala e, até aquele momento, 

acreditava, realmente, em segregação. Depois, em função das dificuldades dos 

alunos, reorganizei meu olhar e iniciei um trabalho pedagógico a partir da realidade 

da sala de aula. Fui, então, estudar e buscar teorias que me ajudassem a refletir a fim 

de desenvolver ações pedagógicas que, de fato, ajudassem esses alunos a aprender.    

Assim, cheguei a essa nova escola e, de pronto, percebi como aquelas crianças 

se sentiam fracassadas, não me olhavam nos olhos. Quietas, muito silêncio e isso, 

certamente, me incomodava. Elas não estavam sendo elas ou tinha algo que as 

reprimia muito e eu descobriria o quê. 

Conversei bastante e elas pareciam inseguras. 

Depois de um tempo, fiz uma sondagem individual, não dava nem para pensar 

em coletividade naquele momento. Precisaria conhecer um a um, tanto na vida 

emocional como pedagógica. 

De início, já pude antever que a maioria daquelas crianças rotuladas, na 

realidade, tinham a autoestima muito em baixa e, por isso, suas potencialidades não 
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eram valorizadas, mostradas, ou, talvez, por terem o estigma da não aprendizagem, 

realmente não conseguiam avançar.  

Fui revisitar a teoria do desenvolvimento de Wallon e cada leitura me fazia 

refletir sobre o contexto da minha sala de aula. Compreendi o quanto teria que me 

disponibilizar para que meus alunos pudessem recomeçar seu processo de 

aprendizagem de modo diferente do que tinham conhecido até aquele momento. 

Achava necessário de fato incluí-los no ambiente escolar verdadeiramente, uma vez 

que até ali a escola tratou de excluí-los, de classificá-los como fracassados, de negar-

lhes o direito de aprender:     

[...] o desenvolvimento da criança se constitui no encontro, no 

entrelaçamento de suas condições orgânicas e de suas condições de 

existência cotidiana, encravada numa dada sociedade, numa dada 

cultura, numa dada época. (MAHONEY, 2004, p.14)  

 

Para Wallon o eixo principal do processo de desenvolvimento é uma 

integração em dois sentidos, integração organismo-meio e integração 

cognitiva-afetiva-motora. Acreditava que para um estudo eficaz do 

desenvolvimento era necessário levar em conta os vários campos 

funcionais: afetividade, conhecimento (cognição/inteligência) e 

motricidade. Cada atividade da criança resulta, então, da integração 

pela pessoa do cognitivo com o afetivo e com o motor. (MAHONEY, 

2004, p.18).  

2.2 A Escola e sua Dinâmica 

Inicio a pesquisa com a sala de 3º ano objetivando compreender as causas que 

levam as crianças a desenvolver dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita nas 

séries iniciais do ensino fundamental, em especial os alunos do 3º ano que ainda 

apresentavam dificuldades na assimilação dos conteúdos. Pretendo criar uma 

proposta de trabalho pedagógico que ajude na superação desse problema.  

Desta investigação participam 24 alunos, de ambos os sexos, com faixa etária 

acima de 8 anos, que estudavam na Escola Municipal Lugar Feliz (nome fictício 

atribuído à escola), no município de Praia Grande. A escola selecionada para o estudo 

é uma instituição que oferece o Ensino Fundamental I e, durante a minha pesquisa, 

consegui atinar, por meio da observação, no período de fevereiro a dezembro de 2019, 

alguns incômodos.  
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Figura 1 — Imagem via satélite da escola 

 
Fonte: Google Maps 

Minha primeira atividade foi a realização do Diagnóstico da Escola o qual me 

apontou que a escola tinha um espaço bom, porém muitos problemas quanto à 

distribuição das salas, ou melhor, talvez do pátio, já que esse ficava no centro, ou seja, 

ladeado pelas salas e, quando aconteciam os recreios, era quase impossível 

concentrarmo-nos nas atividades, já que havia muito barulho. Portanto, a primeira 

providência seria pensar em alguma coisa que “abafasse” esses ruídos e tivéssemos 

uma aula produtiva.  

Figura 2 — Pátio/Sala de aula 

 

 

Fonte: Própria autoria 
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A sala tinha lâmpadas constantemente queimadas e as “costas” da sala, ou 

seja, a parede da sala era encostada a residências locais, fazendo-nos ficar, 

constantemente, com as janelas fechadas.  

Havia dois ventiladores que, a maioria do tempo, viviam queimados. 

Resumindo: era uma sala escura, quente e barulhenta.  

Figura 3 — Sala de aula – Lâmpadas queimadas 

 

                                 Fonte: Própria autoria 

Assim, era difícil de atuar, mas perpassei todos esses “detalhes” e busquei 

alternativas primordiais para a atuação de qualquer educador comprometido com as 

aprendizagens significativas, cuja compreensão por nós defendidas devem ser 

aquelas que contribuem para a formação cidadã, que tem como suporte a construção 

de elos entre as aprendizagens afetivas, cognitivas, motoras e sociais. 

Após a sondagem, entendi que, se quisesse atender ao propósito de estar ali, 

deveria atentar-me a fatores importantes, e criar, como, por exemplo, um ambiente 

alfabetizador cujo contexto de cultura escrita é intencionalmente organizado em torno 

de oportunidades de interação com práticas de letramento. Com critérios relevantes 

como: 

• adequação do material exposto (circulação social e suportes originais); 

exemplo: livros didáticos, dicionários, atlas, textos que circulam em nossa sociedade, 

sempre que possível, apresentados em seus suportes originais, etc. 

• organização e possibilidades de acesso dos alunos (na sala e no espaço 

escolar), como, por exemplo, murais coletivos, quadro de avisos, jornal da escola, 

caixa de textos literários etc. 
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• tempo de exposição em sala - exemplo: os elementos do ambiente 

alfabetizador devem ser expostos em função da dinâmica das atividades. 

Apesar de ser uma escola ampla, constatei não ter um espaço físico adequado 

para realização de atividades tanto motoras quanto as de caráter lúdico. Talvez eu 

não tenha tido a visão real da escola durante o ano em que lá estive, pois passava 

por reforma e tínhamos de nos habituar com o que havia. Mas a nossa sala foi 

transformada.  

2.3 A Importância do Ambiente Alfabetizador e Acolhedor  

  Figura 4 - A sala de aula era assim 

 

                         Fonte: Própria autoria 

E a deixamos assim: 

                 Figura 5 — Sala de aula – Combinados                          

    

 
                  Fonte: Própria autoria 
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                 Figura 6 — Sala de aula – Cantinho da Leitura 

 

                              Fonte: Própria autoria 
 

                 Figura 7 — Sala de aula – Suporte de Livros 

 

                               Fonte: Própria autoria 
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                         Figura 8 — Sala de aula – Leitura 

 

                                                                            Fonte: Própria autoria 
 

Figura 9  — Sala de aula – Descanso e Leitura 

     

Fonte: Própria autoria 
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                        Figura 10 — Sala de aula – Multiplicadores 

 

 

                                 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Fonte: Própria autoria 

 
 

Figura 11  — Sala de aula – Jogos CEEL 

 

                                         Fonte: Própria autoria 

Assim, transformamos o que podia ser transformado, como as aulas do recreio, 

a estética da sala e, principalmente, aquelas vidas. Outro grande problema, para mim, 

era a altura das cadeiras/carteiras. Alguns alunos não conseguiam ficar em uma 
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posição confortável visto a altura das mobílias e, assim, muitas vezes, alguns tinham 

de escrever em pé.  

 Figura 12 - Sala de aula – Carteiras altas – desproporcionais aos tamanhos dos alunos 

 

                                                       Fonte: Própria autoria 

Uma aluna, com baixa visão e sem utilizar os óculos, ficava, a todo momento, 

com os olhos e corpo rentes à lousa para enxergar. Assim, arrumei-lhe um tablet ou, 

quando não o tinha, emprestava-lhe meu celular para que conseguisse ampliar a 

lição colocada na lousa.  

Figura 13 — Aluna com baixa visão – celular e tablet para ampliar as atividades 

 

                                               Fonte: Própria autoria 
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Aquelas salas e lousas, fantásticas, digitais, não foram projetadas para a altura 

das crianças. Assim, o que mais gostavam de fazer era interagir na lousa digital, mas 

isso ficava difícil por conta da altura. 

Figura 14 — Sala de aula – Altura do aluno em relação à lousa 

  

                                    Fonte: Própria autoria 

A escola não continha sala de informática, como as demais da rede de ensino 

de Praia Grande, porém dispunha de tablets e notebook e tínhamos um horário 

estabelecido para utilização. No entanto, muitas vezes, não dava muito certo, pois 

levávamos tempo para manusear os carrinhos e, quando já estávamos em sala, 

percebíamos que a maioria dos aparelhos estava descarregada, ou seja, muitos 

colegas os utilizavam e não os colocavam para carregar para que o próximo a usá-los 

encontrasse os equipamentos em ordem. Isso era um dos problemas que encontrei, 

falta de alteridade e companheirismo. 

 A biblioteca contava com muitos livros, porém utilizávamos somente de 15 em 

15 dias. Por isso, adaptei a minha sala em biblioteca e sala de informática, para ter 

mais recursos como suporte pedagógico.  

 A maioria dos alunos eram crianças vindas de comunidades muito carentes, 

vivendo em um contexto sem muitas perspectivas. As famílias da maioria dessas 

crianças desconheciam a importância da instituição escola e da educação que ela 

poderia oferecer aos seus filhos e acabavam, muitas vezes por falta de tempo, já que 

necessitam trabalhar muito para poder sustentar seus filhos, não dando muito apoio à 
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formação dessas crianças, seja, muitas vezes, por não darem importância a uma 

educação de qualidade por falta de conhecimentos pedagógicos, já que muitos não 

são alfabetizados, seja por não cobrarem e não saberem o tipo de educação que está 

sendo oferecida aos seus filhos. Assim, por desconhecerem o seu papel na educação 

das crianças, escola e família, deixam de lado laços tão essenciais a essa formação, 

ou seja, o diálogo e a parceria que deveriam existir entre escola e família não se 

efetivavam.  

Vivenciei a cada dia, por observações e análises teóricas, a complexidade que 

caracteriza o espaço escolar, as relações tecidas no dia a dia entre professor/aluno e 

aluno/aluno, levando em consideração que o ambiente educativo é espaço de 

desejos, afetos e conflitos, presentes em todos os momentos na relação 

ensino/aprendizagem. Achei importante destacar, dentre as observações, situações 

que nos parecem importantes na análise do tema.  

Foi possível perceber que os alunos gostavam de estar na escola e queriam 

aprender, mas sentiam-se incapazes de resolver um determinado exercício, e por 

essa razão, calavam-se ou desanimavam. Muitas vezes apresentavam 

comportamento agressivo que dificultava a relação entre eles e os demais, chegando 

a agredir verbalmente e se recusando a fazer as atividades propostas em sala. 

Momentos depois, os mesmos alunos apresentavam atitudes diferentes. Em situações 

contrárias àquelas de falta de compreensão, eles se mostravam carinhosos e 

companheiros. 

Segundo Wallon (1975), uma das situações de conflito comuns à realidade 

escolar é o que ele chama de “atitudes de oposição”, que podem ocorrer quando há 

um motivo concreto como: atividades desinteressantes, atitude autoritária do 

professor, dentre outras; ou pelo simples gosto de exercitar a oposição, que 

provavelmente não seja contra a pessoa, mas contra o papel diferenciado que ela 

representa.   

Observei que, em várias salas dessa escola, a relação professor/aluno não era 

uma relação afetiva, de troca de conhecimentos, aprendizado mútuo, mas uma 

situação na qual o professor detinha o conhecimento e o aluno era apenas um 

depósito de informações. Nessas condições não havia aprendizado.  

A partir desse olhar, decidi planejar atividades no sentido de realizar a 

contextualização entre as áreas do conhecimento, objetivando melhoria no processo 

de aprendizagem dos educandos que encontravam dificuldades ora de concentração, 
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pois eram inquietos e nem sempre se concentravam nas atividades, ora de 

conhecimentos anteriores, o que acabava gerando dificuldades na aprendizagem.  

As atividades eram desenvolvidas para favorecer a aprendizagem dos alunos, 

dando oportunidade de reflexão, de participação e de construção do próprio 

aprendizado. Ao longo das aulas, busquei criar um clima de respeito entre eles. Assim, 

no início das aulas, fazíamos reflexão, e isso de mostrava positivo. Diariamente trazia 

textos para reflexão e perguntava quem gostaria de ir conduzir o “Santo anjo do 

Senhor”, ensinado anteriormente e de interesse deles e muitos até brigavam para ver 

quem seria o condutor. Todos os dias, alguns eram escolhidos para esse ato.  

Desde esse primeiro momento, houve um incômodo, pois como crianças ditas 

analfabetas conseguiram “decorar e aprender” aquela oração, sem nenhum erro, pois 

eu provocava. Escrevia o texto em letra de forma e cursiva, líamos uma vez e pedia 

que tentassem em casa, com ajuda. 

Cada problema de convivência em sala eu os fazia repensar e discutíamos 

essas ações. Tratava-os de forma educada, repreendia sem ser autoritária, não 

utilizava expressões que os rotulassem como incapazes, procurava ouvi-los, dando 

atenção às suas falas e relacionando-as ao conteúdo. Procurava estimulá-los por 

meio de palavras, gestos, manifestando interesse por eles, tentando romper com a 

noção de fracasso e de exclusão vivida por muitos alunos. 

Já no primeiro mês, pude perceber uma melhora significativa nas 

aprendizagens desses alunos, sabia que tinha de valorizá-los como sujeitos ativos, 

protagonistas de suas aprendizagens, apontando a capacidade que tinham de mudar 

suas realidades. 

Acredito que a escola tem como função estimular a construção do 

conhecimento nas áreas do saber, consideradas fundamentais para o processo de 

formação de seus alunos, e é o professor quem está diretamente e a maior parte do 

tempo ligado ao aluno. Por isso, a prática pedagógica que visa a todos sem 

discriminações, com a possibilidade de serem bem-sucedidos em sua aprendizagem 

escolar, independentemente das suas diferenças de ordem socioeconômica, cultural, 

familiar ou das suas características pessoais, como gênero, etnia, religião, interesses, 

capacidades, diferenças, ainda mostra ser um dos maiores desafios da comunidade 

educativa.  

Ao ingressarem na escola, as crianças, muitas vezes, demonstram dificuldades 

de adaptação que podem ser consequência de conflitos e crises no contexto familiar 
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e, especialmente, as que acontecem no contexto escolar. As crises emocionais 

geralmente impedem o exercício de determinada atividade cognitiva. O desafio é 

buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção, indispensável para que a tensão dialética 

que permeia a sala de aula possa contribuir na articulação entre o ensino e a 

aprendizagem.  

Tais experiências vivenciadas por mim e as atividades realizadas no contexto 

da sala de aula com foco nas relações afetivas me permitiram notar que a construção 

do saber acontece quando se percebe o significado do que está sendo vivenciado, 

quando há interação dos sujeitos envolvidos nesse processo, quando as relações 

professor/aluno permitem a participação e possibilitam avanço no processo de 

aprendizagem. 

Assim, muito atenta, tive a possibilidade de experimentar o que é ou não eficaz 

e, desse modo, aprofundar meus conhecimentos com o intuito de melhorar a cada dia 

a minha prática, oportunizando uma educação de qualidade aos discentes, por 

acreditar que o educador pode transformar uma vida.  

Penso sempre que a responsabilidade é muito grande. A família confia seus 

filhos a um professor que poderá guiá-los para o bem, transformando-os em alunos 

reflexivos e formativos ou não.  
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3 APROPRIAÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA: UM DIREITO DE 

TODOS - ELES NÃO SABIAM LER, MAS QUERIAM APRENDER  

Impressionante perceber a vontade daquelas crianças em aprender e a todo 

momento eu me perguntava: Como não haviam aprendido os conteúdos escolares se 

manifestam tanto interesse em aprender? 

As crianças, dificilmente, faltavam às aulas. Eu, quando tinha de utilizar minhas 

faltas abonadas, não os avisava, pois queria que eles fossem à escola e ficassem na 

sala de algum colega de trabalho. Não queria nem de longe imaginar as carinhas de 

desapontamento, mas era que me desapontava ao saber, no dia seguinte, que havia 

alguém avisando na porta da entrada que a professora tinha faltado. A minha sala, 

quase sempre, recebia alunos de outros professores e eu não entendia por que os 

meus alunos eram dispensados na porta. Fui questionar, várias vezes, a direção e ela 

dizia que, coincidentemente, nessas minhas abonadas, outros professores faltavam 

e, por isso, as salas ficavam muito cheias. Para mim, não era uma desculpa plausível, 

e eu ficava triste, pois sabia que alguns alunos iam à escola para comer, precisavam 

daquele alimento e isso me deixava desolada. 

Fora esses detalhes, busquei todas as estratégias possíveis para alfabetizar 

aquelas crianças e fortalecê-las, por acreditar que pelo fato de estarem três ou quatro 

anos na escola, eles já tinham um repertório pedagógico, porém, talvez, não 

articulavam o entendimento.  

Então, trabalhei no início a consciência fonológica e levava diversos conteúdos, 

pois cada um compreendia de uma forma. Incrível descobrir que a maioria não 

conhecia, ainda, as sílabas complexas. 

3.1 Apropriação da leitura e da escrita: um direito de todos 

3.1.1 Consciência Fonológica: algumas definições  

Para Batista, os alunos devem ter a consciência fonológica para ajudar quanto 

a alfabetização, já que assim, é possível perceber a complexidade do sistema de 

escrita alfabético do português brasileiro:  

[...] a aquisição da consciência fonológica está ligada à conduta do 
professor em sala de aula, que deverá oportunizar a criança situações 
para conhecer, compreender e manipular a linguagem oral e escrita e 
assim, ampliar as possibilidades de aquisição do processo de 
alfabetização (BATISTA, 2015, p. 71). 



65 
 

 

 

Em minha prática, utilizei os vários recursos por meio de jogos e brincadeiras, 

pois acreditava que favoreceriam o surgimento de novas habilidades e estimulariam a 

convivência entre as crianças.  

A consciência fonológica é considerada essencial, pois ajuda na compreensão 

do princípio alfabético e, em decorrência, muito no processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita, já que ler e escrever são habilidades cognitivas.  

Do ponto de vista psicológico, a leitura deve ser vista como sustentada por um 

sistema cognitivo que atua sobre a informação grafada, de modo a colocá-la em 

contato com os conteúdos da memória e, desse modo, tornar possível seu uso por 

parte de nossos processos de pensamento (MALUF, 2005, p.57). 

O objetivo era desenvolver a consciência fonológica, estimulando a percepção 

do indivíduo para a estrutura fonológica da língua em questão. A consciência 

fonológica é uma habilidade metalinguística fortemente relacionada com a 

aprendizagem da leitura e escrita. Em termos gerais, tem sido utilizada para referir-se 

à habilidade de analisar as palavras da linguagem oral de acordo com as diferentes 

unidades sonoras que as compõem (BARRERA; MALUF, 2003, p.492). 

Achava muito importante pensar nos métodos a serem utilizados na minha 

prática, pois acreditava que faria a diferença para aquelas crianças: 

[...] os psicólogos, professores e formadores de professores devem 
refletir sobre suas práticas. É essencial buscar a forma mais eficiente 
e menos custosa, tanto para a criança quanto para a escola de ensinar 
a ler e a escrever. (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2004, p. 220). 

Maluf e Cardoso-Martins apontam três requisitos na perspectiva da psicologia 

cognitiva da leitura para desenvolver a alfabetização. 

[...] fazer avançar o conhecimento sobre a aprendizagem e o ensino 
bem-sucedido da linguagem escrita; favorecer o acesso dos 
professores alfabetizadores ao conhecimento baseado em evidências 
de como ensinar a ler com melhores resultados; incentivar o diálogo 
entre pesquisadores, estudantes, alfabetizadores e formadores de 
professores sobre a aprendizagem e o ensino eficiente da linguagem 
escrita (MALUF e CARDOSO-MARTINS, 2013, p.11-12). 

Maluf (2003) afirma que, quando se lê, é necessário corresponder fonemas e 

grafemas, de maneira que isso só poderá ser executado se o indivíduo conhecer a 

língua, as letras do alfabeto e as regras de combinação. 

Muitos educadores, por não terem essa prática na faculdade, não entendem 

que a há diferença nas línguas, ou seja, na língua transparente os sistemas alfabéticos  
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se diferenciam quanto à consistência ou regularidade das relações entre ortografia e 

o som ou vice-versa.  

Algumas línguas têm ortografia irregular, inconsistente como o inglês. Isso 

significa que a relação entre os grafemas e os fonemas ou vice-versa não é individual 

nem na leitura nem na escrita, ou seja, uma letra pode representar sons diferentes e 

um som pode ser representado por letras diferentes, classificadas como língua opaca.  

No nosso caso, a Língua Portuguesa do Brasil é descrita como sendo não 

completamente regular, ou seja, há fonemas sem uma correspondência escrita com o 

grafema. Já o português de Portugal, na correspondência grafema-fonema, tem uma 

consistência não muito alta, mas uma regulagem silábica bem alta, o que não ocorre 

no português brasileiro. 

Diante disso, temos de ter informações quantitativas sobre as 

correspondências grafemas-fonemas, porque são cruciais para uma melhor 

caracterizar nosso idioma e como isso pode afetar as crianças que estão sendo 

alfabetizadas. 

 Sabe-se que, no dia a dia, as crianças vivenciam, fora da escola, várias formas 

de promover a fala e são expostas a textos escritos, antes mesmo da instrução 

explícita ou instrução formal, em idade bem precoce e aprendem sob vários aspectos.  

No entanto, esse aprendizado é incompleto e demorado. Fala-se de instrução 

explícita quando esse conhecimento é sistematizado, estruturado, dentro de uma sala, 

e que não precisa ser maçante, cansativo, mas tem de ser apresentado de forma clara 

e organizada em vários ambientes da sala de aula, já que essa instrução, tanto de 

aspectos fonológicos como ortográficos, orais e escritos, é fundamental para 

aprendizagem.  

Assim, há uma importância quanto à compreensão do sistema fonológico e 

ortográfico do português brasileiro pelos educadores, pois o grau de dificuldade, no 

processo de aprendizagem, vai depender de propriedades específicas do sistema de 

escrita  e o conhecimento sobre a natureza dessas propriedades do sistema de escrita 

do português, tanto pelos educadores como pelos educandos, sendo que  o sistema 

de ensino explícito dessas propriedades tornará a língua mais previsível e, dessa 

forma, auxiliará na alfabetização. 

Destarte, o professor precisa ficar o tempo todo elaborando propostas 

diversificadas para dar oportunidade a que seus alunos ampliem cada vez mais seus 

conhecimentos tanto na leitura como na escrita. Quando chegam ao terceiro ano, já 
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precisam estar com a maioria de seus conhecimentos de leitura aprofundados para 

então consolidá-los. 

Cheguei e, como ponto de partida, deveria entender cada aluno. Portanto, fiz 

uma sondagem, para conhecer as hipóteses silábicas daquelas crianças, para que 

pudesse trabalhar com cada aluno no seu tempo. Tinha certeza de que eles 

conheciam as letras, mas de que forma estava tudo isso na cabeça deles? Eu 

precisava personalizar a educação, sabendo e respeitando cada um, pois no processo 

de alfabetização e letramento, segundo Soares, há três desenvolvimentos que 

ocorrem simultaneamente: o desenvolvimento psicogenético, o da consciência 

fonológica e o conhecimento das letras (SOARES, 2004).   

o desenvolvimento da criança no processo da língua escrita desde a 
fase icônica até se tornar alfabética e depois ortográfica, está 
totalmente ligado ao desenvolvimento da consciência fonológica e 
ao conhecimento das letras [...], respeitando, assim, os 
desenvolvimentos cognitivo e psicológico da criança. (SOARES, 2004, 
72). 

Figura 15 – Os três desenvolvimentos que ocorrem na criança no processo de alfabetização e 
letramento  

 

Fonte: (SOARES, 2007) 
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Figura 16 — Sala de aula – Jogos Consciência Fonológica 

 

                                         Fonte: Ciranda Cultural 

Figura 17 — Sala de aula – Jogos Consciência Fonológica – Fonemas, Palavras, Sílabas,  
Aliterações, Rimas 

 

                               Fonte: Ciranda Cultural 
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Figura 18— Sala de aula – Jogos Consciência Fonológica 

 

 

                          Fonte: Ciranda Cultural. 

Figura 19 — Sala de aula – Jogos Consciência Fonológica 

 

                                   Fonte: Própria autoria 
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Figura 20 — Sala de aula – Jogos Consciência Fonológica –  Alfabeto, Vogais, Consoantes, 
Encontrando e Descobrindo Palavras 

 

                     Fonte: Ciranda Cultural 

 

Figura 21 — Sala de aula – Jogos Consciência Fonológica (Brincando com a Memória) 

 

Fonte: Ciranda Cultural 

 

 



71 
 

 

 

Figura 22 — Sala de aula – Jogos Consciência Fonológica (Dificuldades na Escrita) 

 

                                        Fonte: Ciranda Cultural 

Com o método fônico, também chamado de método fonético, procurei uma 

ajuda, pois precisava, nesse primeiro momento, de um método de alfabetização que 

priorizasse o ensino dos sons dos grafemas do alfabeto, começando com as letras 

mais simples (vogais) e caminhando até as mais complexas (consoantes) para, 

depois, utilizá-las para formar sílabas e palavras. já que, com esse método, o aluno 

aprende a relacionar cada letra ao seu som, o que acontece na pré-alfabetização, 

por volta dos 3 anos, em que, esse método passa primeiro pelas vogais e avança 

pelas consoantes e, na sequência, é feita a junção dos sons para a leitura das 

palavras.  

Como acreditava que esses alunos já haviam passado por esse processo, 

porém, por algum motivo, não o haviam internalizado, comecei apresentando as 

vogais, depois as sílabas, com poemas e canções. Apresentava cada letra e propunha 

exercícios consistentes e variados, seguindo até as primeiras junções com vogais. 

Sempre com alguma história, poema, música, algo prazeroso para associar ao 

conhecimento, com material impresso e, também, com a tecnologia. Criava jogos e 

eles avançavam muito rápido. 

Objetivava apresentar à criança os sons das consoantes de maneira 

consistente, com a ajuda de exercícios, poesias, cantigas e parlendas selecionadas 

especialmente para cada letra. A partir disso, criávamos frase, palavra, sílaba, rima, 

aliteração. 
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Então, com a ajuda da lousa digital, bem como jogos e materiais impressos, 

revisamos, sim, revisei, pois acreditava que eles já conheciam, precisavam, somente, 

compreender esse processo. Assim, demos início ao processo de alfabetização pelo 

método fônico.  

Após apresentação das vogais ditas “normais”, apresentei a diferença entre a 

manipulação das vogais orais abertas e fechadas, acentos agudo e circunflexo, 

identificação e escrita das vogais no início, fim e compondo as sílabas, identificação e 

escrita das vogais nos 4 formatos, com o objetivo de prosseguirmos com o processo 

de alfabetização pelo referido método.  

Entendia que as vogais são o centro de toda a informação oral em nosso idioma 

e é o primeiro passo para leitura. Precisava levar essas crianças, com o auxílio de 

exercícios, ao domínio de manipulação das vogais orais. 

Soares destaca que alfabetizar letrando é tarefa também dos professores 

da educação infantil, com as devidas particularidades desse período 

essencialmente lúdico e socializador: 

Mesmo atividades muito presentes na educação infantil, em geral 
consideradas apenas pela sua natureza lúdica - repetição de 
parlendas, a brincadeira com frases e versos trava-línguas, as 
cantigas de roda, a memorização de poemas -, são passos em direção 
à alfabetização porque, se nesse sentido orientadas, desenvolvem a 
consciência fonológica, fundamental para a compreensão do princípio 
alfabético. (SOARES, 2017, p. 142). 

Nessa primeira etapa da educação básica, com a consciência fonológica, a 

criança recebe estímulos que levam a desenvolvê-la para que no dia a dia, em meio 

aos demais percursos curriculares, seja trabalhada. Assim, deve-se atrair a atenção 

da criança para determinados pontos dessa habilidade: 

Se o sistema alfabético representa os sons da língua, é necessário 
que a criança se torne capaz de voltar sua atenção não apenas para 
o significado do que fala e ouve, mas também para a cadeia sonora 
com que se expressa oralmente ou que recebe oralmente de quem 
com ela fala: que perceba, na frase falada ou ouvida, os sons que 
delimitam as palavras; em cada palavra, os sons das sílabas que 
constituem cada palavra; em cada sílaba, os sons de que são feitas. 
(SOARES, 2017, p. 142). 
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4 O COTIDIANO DA ESCOLA: ENFRENTANDO PROBLEMAS E 

BUSCANDO SOLUÇÕES  

O cotidiano da escola vai demonstrando os problemas que povoam esse 

universo e como eles são tratados, quais são as concepções de escola que comporta, 

de aluno, de docência, de visão de mundo. 

Partindo do pressuposto de que a escola pública “Para Todos” precisa, além 

de inserir todos formalmente no processo de escolarização, reconhecer as diferenças 

como fazendo parte da pluralidade social e assumir sua responsabilidade com todos 

os alunos, independentemente de problemas intelectuais, psíquicos e sexuais, 

familiares ou socioeconômicos que possam apresentar. 

É preciso buscar a superação de seus padrões de comportamento que 

desconsideram as necessidades de movimento próprias da infância. É uma exigência 

para a escola, bem como a superação do processo de culpabilização e de 

estigmatização de crianças em dificuldades.  

É responsabilidade da comunidade escolar como um todo mobilizar ações de 

combate às vulnerabilidades e não buscar explicar as causas da vulnerabilidade 

reduzindo responsabilidades e expectativas em relação à aprendizagem dos alunos 

e, em alguns casos, em relação aos seus direitos de estar na escola e na sala de aula.  

A escola recebeu doações de tênis e eu consegui, com a coordenação e a 

pedagoga, doações para as minhas crianças. Cabe relatar aqui duas situações muito 

importantes e até chocantes em relação à autoestima e à falta de ter o necessário, 

mínimo, principalmente quando se vive em um capitalismo, onde, muitas vezes, o ter 

é mais importante que o ser.  

O aluno Benito, muito carente, e que vinha com o uniforme bem sujo e o tênis 

com a parte da frente aberta de tão desgastada, estava muito triste, sem reação, 

estagnado, pensei até que estivesse com fome e, observando, certa vez, na aula de 

educação física, o seu tênis, velhinho, com boca aberta, soltou o cadarço e um outro 

aluno foi ajudá-lo a amarrar e ele, automaticamente, deu um empurrão no amigo.  

A professora de Educação Física chamou a atenção dele e ele chegou à sala 

choroso. Fiquei, mais uma vez, aborrecida e fui investigar o ocorrido, descobrindo que 

a agressão ocorrera, porque, na cabeça de Benito, o amigo estava debochando do 

seu tênis. De imediato percebi que algo estava errado, estranhei essa atitude, porque 

o aluno era uma criança muito calma, amável, porém muito insegura, quando tinha de 
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falar ou pedir algo, falava pertinho do meu ouvido. Assim, incomodada com essa 

situação, tentei resolver. Imediatamente consegui um tênis novo e dei a ele, no mesmo 

instante, ressuscitou, pulava e ficava alisando o tênis como se fosse algo tão precioso. 

Impressionante como a moral e a estima do aluno se elevaram e, no mesmo momento, 

vi outra criança e ele, feliz demais, começou a participar das aulas. Ficava apagado, 

escondido, por causa da situação do tênis. Porém, mesmo tendo esse olhar humano, 

não havia notado, precisou uma situação grave para que eu percebesse o que estava 

acontecendo. Ratifico aqui o quanto, muitas vezes, cometemos enganos, mesmo 

estando com o aluno todos os dias, não havia me atentado ao fato de como um tênis 

novo poderia mudar a vida daquela criança. E eu chorei. 

Outra situação que também me fez sentir muito mal, foi quando, certo dia, 

estava em aula próximo da aula de educação física. Chovia e, para evitar que a 

professora brigasse com eles, eu checava para verificar se todos estavam de tênis, 

eu já havia conseguido, junto à gestão um tênis para cada e, nesse dia, percebi que 

a Bia estava com chinelo. Perguntei-lhe por que não estava de tênis já que naquele 

dia seria aula de educação física e a professora não deixaria participar quem estivesse 

sem o tênis. Sim, brigava e eu ficava incomodada pela falta de sensatez, porque nunca 

a vi perguntando se todos tinham tênis, mesmo sabendo das condições de muitos 

deles e, certamente, alguns nem teriam se não tivesse conseguido a doação. 

Enfim, briguei com a Bete e ela, com voz serena e mansa (ela era assim, muito 

educada), disse que estava na mochila, pois não queria molhá-lo.  

Meu Deus, que vergonha senti. Então, o mínimo que tinha de fazer era abraçá-

la e pedir desculpas por tamanha insensatez! 

O recreio era dirigido, ou seja, o professor tinha de acompanhar o aluno. Havia 

uma cantina onde o aluno poderia comprar alguns alimentos. Observando que alguns 

compravam e outros não, sempre comprava um biscoito e dividia com eles, faziam a 

maior festa.  

Mesmo entendendo que a escola precisava de um caixa para se manter e que 

as pessoas têm de se acostumar com certas situações, eu era contra esse tipo de 

comércio dentro da escola. É certo que a escola precisa ter o dinheiro, mas, por outro 

lado, há crianças muito carentes e que só observam, porque não têm o dinheiro para 

comprar e eu não conseguia me acostumar com isso. Ainda não consegui ter uma 

opinião formada sobre isso. 
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A escola estava com o ginásio em reforma, as salas rodeavam um centro onde 

aconteciam os recreios, ou seja, o primeiro recreio era às 15h30 e o último quase 17h, 

ou seja, nesse ínterim era impossível ficar com a porta aberta e mesmo fechada, pois 

o barulho era muito alto.  

No verão era muito pior, porque além do barulho, tínhamos que lidar com o 

calor de 40 graus, com dois ventiladores, os quais, quase sempre estavam quebrados. 

As lâmpadas, quase sempre queimadas, enfim, o espaço de aprendizagem estava 

bem comprometido. 

No recreio, as crianças não podiam brincar, ou seja, comiam e tinham de 

sentar-se. Eu inventava, durante todo recreio, um tipo de brincadeira que não fizesse 

muito barulho como vivo ou morto, passa anel e gosta desse, assim conseguia fazê-

los sentir-se criança e não incomodaríamos com o barulho. 

Figura 23 — Recreio – Uma das inúmeras brincadeiras divertidas 

 

                                Fonte: Própria autoria 

Eles ficavam mais tranquilos e as inspetoras não brigariam com eles e, 

indiretamente, comigo. 

 Aprendi lendo Snyders, que nos mostra três temas principais.  

 O primeiro seria a ambição de renovar a escola, mas não enxergava uma 

renovação e sim um direito daquelas crianças, afinal estávamos em uma instituição 
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que tinha a finalidade de desenvolver o aluno por completo e o brincar faz parte desse 

desenvolvimento, mas, confesso que me sentia um pouco revolucionária: 

(...). Esta renovação, quero afirmar que só pode se realizar a partir de 
uma renovação do que há de essencial na escola, específico na tarefa 
da escola: a cultura, cujo acesso e participação são permitidos aos 
jovens pela escola. (...) renovar a escola a partir de uma transformação 
dos conteúdos culturais (Snyders,1988, p. 11) 

 O segundo se refere às funções da escola, que Snyders separa em, 

principalmente, duas: a primeira seria a preparação para o futuro, para a vida adulta, 

para atuar e transformar a sociedade. Já a segunda estaria relacionada com o tempo 

em que as crianças e jovens permanecem na escola:  

Desejava que aquelas crianças sentissem prazer em estar na escola e, como 

sabemos, o prazer que elas têm é o de ver seus pares e, principalmente, o horário de 

recreio, lanche, onde conseguem se divertir um pouco, pois muitos somente têm 

aquele espaço e horário para essa finalidade. 

[Quero] pensar a escola e o aluno no presente. O que isto pode 
oferecer aos jovens, na sua vida de jovens, durante sua vida de jovens, 
passar tantos dias na escola? (...) Como podemos transformar a 
escola para que...Dez anos obrigatórios de escola: são dez anos feitos 
para satisfação cultural (...) (Snyders, 1988: 12-3) 

 Esses dois temas, a renovação da escola pelos conteúdos e a alegria na escola 

no presente, são articulados com o terceiro tema, a cultura:  

De fato, meu problema é unir os dois temas que acabo de expor: para 
dar alegria aos alunos, coloco minha esperança na renovação dos 
conteúdos culturais. A fonte de alegria dos alunos, não a procuro 
inicialmente do lado dos jogos, nem dos métodos agradáveis, nem do 
lado das relações simpáticas entre professores e aluno, nem mesmo 
na região da autonomia e da escolha [como pretende a Educação 
Nova]: não renuncio a nenhum destes valores, mas quero reencontrá-
los como consequências e não como causas primeiras. (...) 
Determinando desde logo que há, que se trata de resgatar, até mesmo 
de criar um conjunto cultural que se possa propor a cada idade (...) 
(Snyders, 1988, p.13) 

Para alfabetizar, iniciei com as sílabas simples e depois as complexas. Para 

eles, foi muito rápido o reconhecimento das sílabas simples, de acordo com que eu 

acreditava, ou seja, era improvável que um aluno estivesse três ou quatro anos na 

escola e nunca as tivesse visto. As complexas, acreditem... eles nunca haviam visto 

de fato. Aí foi onde tive um maior trabalho. 
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 Para compreender os processos de alfabetização, voltei às teorias a fim de 

compreender e organizar as práticas. Para promover as intervenções pedagógicas 

informadas, recorri aos estudos sobre os pressupostos teóricos defendidos por Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky (1985) quanto à classificação de hipóteses silábicas. A 

forma de aprendizagem se dá à medida que a criança busca o aprendizado, na medida 

em que constrói o raciocínio lógico e que o processo evolutivo de aprender a ler e 

escrever passa por níveis de conceitualização que revelam as hipóteses a que chegou 

a criança, definidos, em sua psicogênese da língua escrita. Devemos saber que a 

criança passa por uma série de passos ordenados antes que compreenda, de fato, o 

sistema alfabético de escrita. São passos e cada um caracteriza-se por esquemas 

conceituais específicos, os quais implicam sempre um processo construtivo em que 

as crianças levam em conta parte da informação dada e acrescentam, ao mesmo 

tempo, algo de pessoal.  

Logo, as construções originais ficam tão estranhas, a nosso ver, que, à primeira 

vista, parecem caóticas, mas é o caminho para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

De acordo com Emília Ferreiro (1996), existe um processo de aquisição da 

linguagem escrita que precede e excede os limites escolares. Em uma sociedade 

alfabética, ninguém ensina as crianças como escrever silabicamente, no entanto elas 

inventam esse tipo de escrita, construindo, ao mesmo tempo, um poderoso esquema 

interpretativo. A criança passa por uma série de outras situações mesmo antes de 

compreender a natureza do sistema alfabético de escrita. 

Assim, Ferreiro e Teberosky (1985), psicolinguistas, iniciaram uma investigação 

que demonstraram que a criança, mesmo antes de chegar à escola, já tem ideias e 

faz hipóteses sobre o código escrito e descrevem os estágios linguísticos que percorre 

até a aquisição da leitura e da escrita.  

[...] Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, 
entendida como questionamento a respeito da natureza, função e 
valor deste objeto cultural que é a escrita, inicia-se muito antes do que 
a escola imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que 
além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um 
sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõe 
problemas e trata de solucioná-los, segundo sua própria 
metodologia... insistiremos sobre o que se segue: trata-se de um 
sujeito que procura adquirir conhecimento, e não simplesmente de um 
sujeito disposto ou maldisposto a adquirir uma técnica particular. Um 
sujeito que a psicologia da lecto-escrita esqueceu [...] (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1985, p. 11). 
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As autoras (1986) desenvolvem também aspectos propriamente linguísticos da 

psicogênese da língua escrita, quando descrevem o aprendiz formulando hipóteses a 

respeito do código, percorrendo um caminho que pode ser representado em níveis. A 

sondagem de hipóteses de escrita funciona como um ditado diagnóstico a fim de 

verificar em qual nível de aprendizagem a criança se encontra. Portanto, as hipóteses 

de escrita são: pré-silábica, silábica sem valor sonoro convencional, silábica com valor 

sonoro convencional, silábico-alfabética e alfabética, organizada em três grandes 

períodos:  

1º) o da distinção entre o modo de representação icônica (imagens) ou 

não icônica (letras, números, sinais);  

2º) o da construção de formas de diferenciação, controle progressivo das 

variações sobre o eixo qualitativo (variedade de grafias) e o eixo quantitativo 

(quantidade de grafias). Esses dois períodos configuram a fase pré-linguística 

ou pré-silábica;  

3º) o da fonetização da escrita, quando aparecem suas atribuições de 

sonorização, iniciado pelo período silábico e terminando no alfabético. Essa 

aprendizagem segue um processo que poderíamos descrever com Weisz 

como:  

[a criança] começa diferenciando o sistema de representação escrita 
do sistema de representação do desenho. Tenta várias abordagens 
globais (hipótese pré-silábica), numa busca consistente da lógica do 
sistema, até descobrir - o que implica uma mudança violenta de 
critérios - que a escrita não representa o objeto a que se refere e sim 
o desenho sonoro do seu nome. Neste momento costuma aparecer 
uma hipótese conceitual que atribui a cada letra escrita uma sílaba 
oral. Esta hipótese (hipótese silábica) gera inúmeros conflitos 
cognitivos, tanto com as informações que recebe do mundo, como com 
as hipóteses de quantidade e variedade mínima de caracteres 
construída pela criança. (WEISZ, 1988, p. 73). 

E, a seguir, com Ferreiro, quando esta enfatiza que novas informações: 

[...] vão desestabilizando a hipótese silábica até que a criança tem 

coragem suficiente para se comprometer em seu novo processo de 

construção. O período silábico-alfabético marca a transição entre os 

esquemas prévios em vias de serem abandonados e os esquemas 

futuros em vias de serem construídos. Quando a criança descobre que 

a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é, por 

sua vez, reanalisável em elementos menores, ingressa no último 

passo da compreensão do sistema socialmente estabelecido. E, a 

partir daí, descobre novos problemas: pelo lado quantitativo, se não 
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basta uma letra por sílaba, também não pode estabelecer nenhuma 

regularidade duplicando a quantidade de letras por sílaba (já que há 

sílabas que se escrevem com uma, duas, três ou mais letras); pelo 

lado qualitativo, enfrentará os problemas ortográficos (a identidade de 

som não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras a 

de som). (FERREIRO, 1996, p. 13-14).  

Logo, é muito difícil julgar o nível conceitual de uma criança, considerando 

unicamente os resultados, sem levar em conta o processo de construção, pois só o 

conjunto desse processo nos permite estabelecer interpretações significativas.  

As autoras Ferreiro e Teberosky (1985) aportam-se em fundamentos 

psicolinguísticos para a investigação da Psicogênese da Língua Escrita e nos 

apresentam resultados provisórios de suas pesquisas, que possibilitaram a definição 

dos níveis que o aprendiz percorre no curso de seu desenvolvimento. 

No nível 1, “[...] escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança 

identifica como a forma básica da mesma” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 193). 

Há, nesse momento, um caráter subjetivo, ou seja, não se pode usar para transmissão 

de informações. 

Mendonça e Mendonça (2007) afirmam que esses dois primeiros períodos 

fazem referência à fase pré-silábica, em que , inicialmente, o aprendiz utiliza desenhos 

para escrever, pois acredita que a palavra assim inscrita representa o objeto a que se 

refere. “Há um avanço, quando se percebe que a palavra escrita representa não a 

coisa diretamente, mas o nome da coisa” (MENDONÇA; MENDONÇA, 2007, p. 45). 

Ao aprender as letras do seu próprio nome, o aluno nota que são utilizadas letras para 

escrever e que essas são diferentes de desenhos.  

4.1 Os níveis da escrita  

NÍVEL PRÉ-SILÁBICO - o da distinção entre o modo de representação icônica 

(imagens) ou não icônica (letras, números, sinais). Nesse momento, as partes da 

escrita não correspondem às partes do nome, está numa fase gráfica primitiva – 

símbolos e pseudoletras, misturadas com letras e números. Nesse momento, 

escrevem letras, bolinhas e números, como se soubessem escrever, sem uma 

preocupação com as propriedades sonoras da escrita. Nesse nível a criança explora 

tanto critérios qualitativos (varia o repertório das letras ou a posição delas, sem alterar 

a quantidade) ou critérios quantitativos (varia a quantidade de letras de uma escrita 

para outra, sem preocupação com as propriedades sonoras). Para elas, a leitura e a 
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escrita só são possíveis se houver muitas letras (mais de 3 ou 4) e letras diferentes e 

variadas. 

Ferreiro e Teberosky (1985) afirmam que, no nível 2, o aprendiz acredita que 

para escrever precisa de uma quantidade mínima de grafismos e de uma variação 

entre eles. Logo, alteram a posição deles buscando atribuir significados diferentes. 

Essa situação surgiu nessa sala, onde deparei com alunos (quadro abaixo), que 

diziam que sabiam ler e escrever.  

Figura 24 - Hipótese Silábica - da Sala de Projeto que, a todo momento, dizia-me que sabia ler e 
escrever 

                                     

 
 

    Fonte: Própria autoria 

NÍVEL SILÁBICO – COM VALOR E SEM VALOR 

Nesse nível, a criança descobre que a quantidade de letras com que vai 

escrever uma palavra pode ter correspondência com a quantidade de partes que se 

reconhece na emissão oral. “Pedaços sonoros”, essas partes são sílabas e, em geral, 

a criança faz corresponder uma grafia a cada sílaba. Inicia-se aí o período silábico, 

que evolui até chegar a uma exigência rigorosa. A criança já aceita palavras com uma 

ou duas letras. Esse nível representa um salto qualitativo da criança, que supera a 

etapa da correspondência global entre a forma escrita e a expressão oral atribuída. 

Conforme Ferreiro e Teberosky (1985), no nível 3 tem início a hipótese silábica, 

na qual a criança começa a tentativa de atribuir valor sonoro às letras, onde cada letra 

equivale a uma sílaba. Nessa hipótese, as exigências acerca da variedade e da 

quantidade de grafismos podem desaparecer provisoriamente, pois a criança está 

focada em realizar o recorte silábico da palavra, mas esse aspecto retornará quando 

a hipótese silábica estiver bem estabelecida. 

         Exemplo: ME  NI  NO 

                            E   I     O   
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NÍVEL SILÁBICO-ALFABÉTICO  

Nesse nível existem duas formas de correspondência entre sons e grafias: 

silábica (sílaba é o som produzido por uma só emissão de voz) e alfabética (análise 

fonética e/ ou análise dos fonemas, que são os elementos sonoros da linguagem e 

têm nas letras o seu correspondente). A criança escreve parte da palavra aplicando a 

hipótese silábica de que, para se escrever uma sílaba, é necessário apenas uma letra. 

Costuma usar somente as vogais, porque combinam com uma porção de palavras, 

mas para eles em uma palavra, não pode repetir a mesma letra duas ou mais vezes 

numa escrita, pois assim o resultado será algo “não legível”. Nesse nível, a criança já 

começa a acrescentar letras na primeira sílaba. 

Exemplo: TIAGO, escreveu-se TIAO 

                 CAVALO, escreveu-se KVAO 

Este tipo de escrita tem sido considerado tradicionalmente como “omissão de 

letras”. Percebe-se que, de acordo com a escrita convencional, faltam algumas letras, 

mas do ponto de vista do sujeito em desenvolvimento,”a criança”, este tipo de escrita 

é “acréscimo de letras”, porque está introduzindo mais letras que a sua análise silábica 

previa. 

             O período silábico-alfabético marca a transição entre os esquemas prévios a 

serem abandonados e os esquemas futuros que virão a ser construídos. Começam, 

então, a descobrir que a sílaba pode ser escrita com uma, duas, três ou mais letras, 

que o som não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras a dos sons, 

partindo assim para o nível alfabético.  

Figura 25  - Hipótese Silábica - da Sala de Projeto                                     

 

                   Fonte: Própria autoria 
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NÍVEL ALFABÉTICO  

Nesse nível, há a correspondência entre fonemas e grafias. Nesse momento 

as crianças já conseguem ler e expressar graficamente o que pensam ou falam. 

Compreendem a logicidade da base alfabética da escrita.  

Exemplo: G + A = GA    /      T + O = TO, formando assim a palavra GATO. 

Já há aí a distinção de letra e sílaba, palavra e frase. A análise se aprimora e é 

possível a entender que uma sílaba pode ter uma, duas ou três letras, mas ainda se 

confunde, ou se esquece de algumas letras. Muitas vezes centra sua escrita na sílaba, 

perdendo a noção do todo. Portanto, o trabalho com sílabas dá um apoio para a escrita 

e possibilita a conscientização do processo. 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1985), no nível 4, dá-se a passagem da 

hipótese silábica para a alfabética, quando o aprendiz percebe a necessidade de 

pensar a palavra muito além da sílaba apenas. 

 Segundo as autoras (1985, p. 219), no nível 5, a escrita alfabética caracteriza 

a concretização do percurso evolutivo percorrido pelo aprendiz. Mendonça e 

Mendonça (2007) afirmam que, nesse momento, o aprendiz já está alfabetizado 

embora ainda tenha conflitos sérios ao comparar sua escrita alfabética e espontânea 

com a escrita ortográfica.  

Mendonça e Mendonça (2007) sinalizam que nem a Psicogênese da Língua 

Escrita nem o construtivismo são métodos, “[...] mas ainda hoje é comum, ao se 

questionar um alfabetizador sobre qual é seu método de ensino, obter-se a resposta: 

método construtivista” (MENDONÇA; MENDONÇA, 2007, p. 55).  

Figura 26 - Hipótese Silábica - da Sala de Projeto 

 
                              Fonte: Própria autoria 

Segundo Catro (2018), os autores supracitados relatam que dos vinte anos 

decorridos com diversas tentativas de transformar a teoria construtivista em método 
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para o ensino da leitura e da escrita, conclui-se que os envolvidos nessa proposta de 

metodização conheceram a teoria, porém não souberam utilizá-la em favor do ensino 

da alfabetização. Com isso, o quadro do fracasso escolar nesse período da 

escolarização, no Brasil, que já era significativo, agravou-se ainda mais.  

Portanto, o referencial teórico da Psicogênese da língua escrita leva-nos a 

entender que a escrita é uma reconstrução real e inteligente, com um sistema de 

representação historicamente construído pela humanidade e pela criança que se 

alfabetiza, embora não reinvente as letras e os números. A criança alfabetiza a si 

mesma e inicia essa aprendizagem antes mesmo de entrar na escola, e seus efeitos 

prolongam-se após a ação pedagógica, período durante o qual, para conhecer a 

natureza da escrita, deve participar de atividades de produção e interpretação textos, 

tendo o professor o papel de mediador entre a criança e a escrita, criando estratégias 

que propiciem o contato do aprendiz com esse objeto social, para que possa pensar 

e agir sobre ele. A mediação do alfabetizador não o desobriga de seu papel de 

informante sobre as convenções do código escrito. Ele pode aproveitar o subsídio dos 

alfabetizados ou mesmo de alunos da classe que estejam em níveis mais avançados 

de escrita e que possam ser informantes das relações a serem descobertas pelos que 

se encontrem em fases de escrita mais primitivas. Apesar de sua teoria não veicular 

aplicações práticas decorrentes de suas descobertas, Ferreiro (1996) não se furta a 

comentar suas próprias ideias:  

Fundamentalmente a aprendizagem é considerada, pela visão 
tradicional, como técnica. A criança aprende a técnica da cópia, do 
decifrado. Aprende a sonorizar um texto e a copiar formas. A minha 
contribuição foi encontrar uma explicação, segundo a qual, por trás da 
mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, 
há uma criança que pensa. Essa criança não pode se reduzir a um par 
de olhos, de ouvidos e a uma mão que pega o lápis. Ela pensa também 
a propósito da língua escrita e os componentes conceituais desta 
aprendizagem precisam ser compreendidos. (FERREIRO, 1996, p. 
14). 

Nesse sentido, o passo que caminha da palavra escrita, tributária de um tema 

gerador globalizante, para a análise das sílabas precisa ser precedido pela leitura do 

mundo ao redor, como propõe Freire (1989, p. 11): 

 [O ato de ler] não se esgota na descodificação pura da palavra escrita 

ou da linguagem escrita, mas [...] se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 
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da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançado por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e 

contexto. (FREIRE, 1989, p. 11-12).  

E continua: 

[...] sempre vi a alfabetização de adultos como [...] um ato de 

conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador. Para mim seria 

impossível engajar-se num trabalho de memorização mecânica dos 

ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir 

a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. 

Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas 

palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos.  Pelo 

contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo da 

alfabetização tem, no alfabetizando, o seu sujeito [...]. Como eu, o 

analfabeto é capaz de sentir a caneta [...]. A alfabetização é a criação 

ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. [...]. Aí tem [o 

alfabetizando] um momento de sua tarefa criadora. (FREIRE, 1989, p. 

19). 

O segundo e maior problema era de que o professor, na época, não podia 

escolher as salas que assumiriam, ou seja, a indicação vinha da Direção e, na maioria 

das vezes, nem nos conhecia, ou melhor, as que elas conheciam direcionavam, pois 

já sabiam o perfil profissional. Os que ingressavam ou mudavam de escola ficavam à 

mercê. Resultado: atribuíam-lhes, muitas vezes, salas não condizentes com seu perfil.  

Eu, por exemplo, nessa escola, senti-me preocupada, pois nunca havia 

trabalhado como alfabetizadora e sabia que seria um grande desafio. Talvez, com o 

conhecimento que tinha, fosse mais interessante lecionar em um 5° ano. 

Assim foi. Mais uma vez, debrucei-me nos livros e senti que tinha de aprender 

muito mais e, nesse momento, percebi que teria e queria fazer um mestrado para 

pensar e discutir mais essas questões.  

 Nessa direção, para alfabetizar, iniciei com as sílabas simples e depois as 

complexas. Assim, foi onde tive um maior trabalho, bem como matemática, pois tinha 

de começar do início, apresentar-lhes os números, unidade, dezena, composição, 

decomposição etc., para depois ensinar a adição, subtração, multiplicação e divisão. 

O trabalho foi lento, com muito amor e compreensão, mas, ao final do ano, TODOS 

estavam alfabetizados, fazendo continhas de adição, subtração (com empréstimos), 

multiplicação e iniciamos a divisão. 
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 Ao final, já conseguiam resolver situações-problema simples, obviamente 

porque conseguiam ler e interpretar. Com isso, senti-me a pessoa mais feliz e 

realizada do planeta. Sempre conversava com os pais, a fim de sensibilizá-los e contar 

com o apoio familiar na vida escolar de seus filhos.  

 Oportunizava projeto de leitura e escrita, valorizando o aluno no ensino- 

aprendizagem. Apresentava materiais didáticos para alfabetizar relacionados à 

pesquisa de temas de interesse da turma da sala. Fazia rodas de conversas, com a 

finalidade de que as crianças reescrevessem textos e suas histórias. As atividades 

tinham como foco o sistema de escrita e a linguagem. Desenvolvia as atividades de 

forma concreta e dinâmica, valorizando-os e estimulando o processo de leitura e 

escrita. Na biblioteca, promovia aulas de leitura, mesmo não estando alfabetizados, 

para que pudessem ter contato com diversos livros e, principalmente, desenvolvia a 

metodologia de acordo com a realidade da criança. A escola tenta trabalhar de forma 

correta a leitura e escrita dos alunos, mas precisa melhorar para que o aluno tenha 

um aprendizado significativo atendendo às exigências da leitura e da escrita que a 

sociedade impõe. 

Figura 27 — Hipótese Silábica 

        

Fonte: Própria autoria 
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                                                 Figura 28 — Hipótese Silábica - 3º Ano B 

 
Fonte: Própria autoria 

 

4.2 Muito prazer, eu escrevo assim e essa é a minha história 

 Ao iniciar a minha pesquisa, de imediato, fiz a sondagem, para conhecer a 

hipótese silábica de cada aluno, como descrevo abaixo. 

Andrea – 8 anos, linda, chegava todo dia com os olhos bem pequenos, como 

se tivesse acabado de acordar, apesar de a aula começar às 15h, assim quis 

entender. Sim, não era impressão, ela acabava de acordar, porque a mãe tinha um 

bar e trabalhava até madrugada e a menina a acompanhava.  

 Ela tinha mais três irmãos, pessoas lindas fisicamente. Todos os dias, eles 

queriam falar e eu os ouvia.  

 Numa dessas conversas, ela estava radiante, dizendo que, no final de semana 

que se aproximava, iria visitar o pai. Quis saber onde o pai estava e ela, com muito 

orgulho, contou-me que ele estava em outra cidade, bem distante e que demoraria 

para chegar lá.  

Ainda, querendo saber mais, fui perguntando e ela, sempre radiante, me disse 

que o pai estava preso. Confesso que fiquei um pouco estarrecida, pois a menina 

contava com muito orgulho, como se fosse a maior e melhor profissão do mundo. 

Preocupei-me, pois, a partir daquele momento, pude imaginar em qual contexto ela 

estava crescendo.  

Ela queria falar em voz alta, porque, realmente, era um grande orgulho. Pensei, 

no primeiro momento, que fosse somente por causa das saudades, mas não era só 

isso. Ela, realmente, acreditava que o pai era excelente profissional. Abaixei os olhos 

e pensei: quem sou eu para julgar? A gente é o que o mundo nos oferece, ela, talvez, 

não conheça outro mundo.  
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Naquele momento, compreendi que o mundo dela era esse. E ela continuava 

chegando cansada e sem muita vontade de ir à escola. Todos os dias, eu tinha de dar 

um lápis e borracha, pois ia, mas não voltava. A mochila era bem desorganizada e, 

após quase 30 lápis e borrachas, resolvi deixar esses materiais na escola.  

Quando eu precisava falar com a mãe, não conseguia, ela mudava o número 

do celular, constantemente, mas consegui, em uma ou duas vezes, vê-la. Era muito 

bonita e muito simpática. Quem buscava a Ana na escola era o irmão de 12 anos, 

novo, mas muito maduro para idade e, às vezes, a irmã, uma moça linda e muito 

calada. Eu queria, mas sabia que não tinha como mudar aquele quadro. Assim, o que 

eu pude fazer foi tornar, pelo menos, o tempo em que ela estivesse lá, a escola um 

lugar feliz! 

 

Figura 29 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

                             Fonte: Própria autoria 
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Figura 30 — Atividades 

 

Fonte: Própria autoria 

Amanda – 8 anos, esperta, conhecia as sílabas simples, um anjo, amorosa, 

mas sempre acuada, com muito medo. Tinha uma letra que era quase impossível de 

decifrar.  

A mãe a trazia e buscava. Era sobrinha de uma funcionária da escola, a qual 

tinha um grande cuidado com ela, queria o melhor para a menina. Tinha mais uma 

irmã, no 4º ano. Era muito insegura e sempre queria participar das atividades, 

principalmente as orais, mas, no momento da apresentação, não conseguia, chorava 

muito e até chegava a ter espasmos tamanha a insegurança.  

A mãe já havia me avisado ser impossível a participação dela, pois não 

conseguia. A mãe venceu muitas etapas na vida e queria mostrar à filha. Vendia 

alguns pães para ajudar o marido, que vi uma vez.  Era difícil compreender a letra da 

aluna, assim, comprei uns adaptadores para lápis a fim de ajudar. 

Ao final, conseguiu apresentar-se na sala e dançou na festa junina que, 

segundo a mãe, foi um grande feito, pois nunca participara de nada.  

Ao final do ano letivo, estava alfabetizada, lendo com fluência e efetuava 

continhas de adição, subtração (com reserva), multiplicação e divisão, prova real e 

interpretação de situação-problema. 
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Figura 31 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

                  
Fonte: Própria autoria 
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Figura 32 - Atividades 

 
                                               Fonte: Própria autoria 

Alice - 9 anos, família presente, mas logo percebi que havia algo bem peculiar. 

Ela não conseguia se relacionar, olhar vago, tímida e tinha dificuldades fonológicas 

próximas à anquiloglossia, (língua presa) e dislalia - um distúrbio da fala que se 

caracteriza pela dificuldade de articulação de palavras. O portador da dislalia 

pronuncia determinadas palavras de maneira errada, omitindo, trocando, transpondo, 

distorcendo ou acrescentando fonemas ou sílabas a elas. 

 Assim, logo no início, conversei com a mãe e com a pedagoga da escola, 

pedindo que a aluna fosse encaminhada a um médico especialista, já que a prefeitura 

tem vários convênios. Já havia sinalizado isso para a mãe anteriormente e ela ficou 

bem feliz por minha intervenção, pois já havia percebido o problema, mas, até aquele 

momento, ninguém a tinha ajudado. 

Eu já tinha o conhecimento de que a dislalia também pode interferir no 

aprendizado da escrita tal como ocorre com a fala. A maioria dos casos ocorre na 

primeira infância, quando a criança está aprendendo a falar. As principais causas, 

nesse caso, decorrem de fatores emocionais, e a criança acaba assimilando essa 

deficiência. As trocas de letras mais comuns provocadas pela dislalia são de “P” por 

“B”, “F” por “V”, “T” por “D”, “R” por “L”, “F” por “S”, “J” por “Z” e “X” por “S”. Eu sempre 

mostrava as diferentes formas (letras), os sons e isso a ajudou internalizar essas 

diferenças, continuou sim com as trocas, mas consegui junto com a pedagoga 

encaminhá-la para uma fonoaudióloga o que ajudou muito. Do meu jeito, tentava 

mostrar como articular a língua, a boca, mas, como não tenho a formação, fazíamos 

o que acreditávamos ser uma boa ajuda. 
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Figura 33 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

                      Fonte: Própria autoria 
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Figura 34 — Atividades 

 
                      Fonte: Própria autoria 
 

Figura 35 - Atividades 

 

Fonte: Própria autoria 

 

Acássio - 9 anos, menino muito amável que mudara de escola em abril. 

Adorava a escola e os amigos, porém tinha a autoestima muito baixa, a todo momento 

dizia que não sabia e não podia. Trabalhei muito esse aspecto com ele e conseguimos 

avançar. No final ele já estava bem diferente, comentou até que já sabia que ele podia. 

Fiquei muito triste com a saída dele. A mãe era bem participativa.  
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Figura 36 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

                       Fonte: Própria autoria 

Bete - 9 anos, muita amorosa, um anjo. A mãe tinha mais dois filhos, não 

morava com o pai, tinha um padrasto. Olhar triste, amável e tinha um histórico bem 

triste em relação ao irmão, que frequentava o 4° ano nessa mesma escola.  

O pai, ao se separar da mãe, levou o menino para o litoral Sul e simplesmente 

sumiu. Deixou o menino com algumas pessoas para trabalhar e descobriu-se que 

sofria violência de todos os tipos, era explorado. Esse aluno me adorava e me 

abraçava constantemente no horário do recreio que coincidia com o da minha sala. 

A família só o reencontrou, porque um casal que passava pelo local observou 

a situação do menino e denunciou. A mãe conseguiu revê-lo. A Bete era muito 

magrinha e eu até desconfiava que não se alimentava bem, estava sempre muito 

abatida, sem muitas forças, por isso, fiquei de olho na hora do recreio e sempre 

oferecia o lanche/almoço e também comprava algo, na cantina, para dividir com as 

crianças.  

Era dedicada, mas enfraquecida. Eu não sabia como ela se alimentava e ficava, 

todo recreio, observando para ver se ela se alimentava e, quando não queria, 

conversava com ela e ela acabava se alimentando. Consegui um tênis para ela, pois, 

para participar da aula de educação física, era obrigatório o uso de tênis. Em uma das 

aulas, percebi que ela não estava com o tênis, estava de chinelo e chamei a sua 

atenção. Ela me disse que o tênis estava na mochila, pois, como estava chovendo, 

não queria estragá-lo. Ela, imediatamente, abriu a mochila e pegou o tênis e eu, que 
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tinha tanta cautela e medo de cometer deslizes, senti-me muito envergonhada com 

aquela situação. Cabe registrar aqui, pois eu ouvia a mãe, ao falar, com registro bem 

fortes da região em que viveu, ou seja, percebi que havia “variação linguística 

(diatópica)”, visto a origem de seus familiares, talvez por isso a dificuldade em 

entender as palavras. Demonstrava, a todo momento, as variações que o nosso Brasil 

apresenta e indicava sinônimos para as palavras não usuais aqui no Sudeste. 

Alfabetizou-se.  

Ela sempre parecia muito cansada e demorava bastante para terminar as 

atividades. Eu sempre ficava ao seu lado, ajudando, direcionando e, ao final do ano 

ela já estava lendo com fluência e efetuando as quatro operações matemáticas, 

inclusive com reserva. Adorava os jogos e a tecnologia que desenvolvia nas aulas. 

Figura 37 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

    Fonte: Própria autoria 
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Figura 38 - Atividades 

 
Fonte: Própria autoria 

Benito - 8 anos. Era muito novinho, chorava muito no começo, não vinha com 

as roupas limpas e percebia a falta de asseio. Eu não deixava de abraçá-lo, eu nem 

consegui imaginar as condições de seu lar. Segundo o pai, ele gostava demais de 

mim, até brincava e sempre me perguntava o que eu fazia, pois, o menino não parava 

de falar o meu nome. 

Eu podia me aproximar dos sentimentos dele. Acreditava que devido a sua 

carência financeira, não tinha muitas opções de calçados e sempre vinha com um 

tênis cuja parte da frente estava aberta e também bem desgastado e isso, para ele, 

era motivo de vergonha e muita tristeza. Assim, não tinha ânimo para estudar ou 

prestar atenção, pois queria ficar “encolhido” e escondido para ninguém o perceber, 

mas eu estava ali, querendo-lhe acolher. Eu só me dei conta disso, quando, uma vez, 

na aula de educação física, um outro aluno foi ajudá-lo a amarrar o tênis e ele o 

empurrou, pensando que o colega estava zombando do seu tênis velho e gasto. Após 

esse fato, demos um tênis novo e o comportamento do menino mudou radicalmente. 

Ficou feliz e isso melhorou seu desempenho e autoestima. Impressionante como 

mudou e começou a participar das aulas. Ele se escondia por causa de um tênis. E 

eu, mesmo tendo esse olhar humano, não havia percebido, precisou uma situação 

grave para que eu percebesse o que estava acontecendo. Era comum vir com as 

roupas manchadas, com faixas marrons, beges, e eu queria entender. Ele me explicou 

que elas secavam atrás da geladeira, por isso as marcas. O pai sempre o buscava 

com a irmã e um irmão menor, sempre muito sujos. Meu coração dilacerava com 

aquela situação. Achava o Benito muito imaturo, muito bebê e sabia o quanto ele 
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passava necessidade e, sempre que eu podia dava roupas novas a ele. Umas duas 

ou três vezes, consegui uniforme novo e o levei para lavar-se e trocar de roupa. Ele, 

com isso, sentia-se como os outros. Sentia-se acolhido. Benito, também, com muito 

jogo e tecnologia, finalizou o ano alfabetizando, lendo silabando, mas com 

compreensão como os demais. Abaixava a cabeça ao perceber que não compreendia 

determinado assunto e tentava um choro. Eu o acolhia e o ajudava. O aluno também 

se alfabetizou. O ritmo era mais lento que os demais. Gostava de matemática e 

mostrava facilidade nessa área do conhecimento. 

Figura 39 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

                                          Fonte: Própria autoria 
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Figura 40 — Atividades 

 

  

           Fonte: Própria autoria 

Carol - 9 anos. Logo que cheguei, ouvi o histórico de “tirania”. Não entendia tal 

adjetivo e, aos poucos, fui percebendo o que significava. Ela, simplesmente, era quem 

controlava tudo, a casa e a família. Era muito falante, mas não falava alto, ficava 

sempre chamando os amigos próximos. Ao descobrir sua história de vida, achei a 

resposta para aquela situação. Os pais eram surdos-mudos, não conheciam a língua 

brasileira de sinais, o que tornava quase impossível a comunicação. Fui me adaptando 

e conseguia, com muito esforço, informar os pais da situação. Para eles, a Carol era 

sempre a vítima e ela sabia como manipular aquela situação. A mãe ou o pai, quase 

que diariamente, informavam que Carol tinha dor de barriga e estava doente. Na 

realidade, não era isso que acontecia, ela, realmente, manipulava os pais. Mas, quem 

somos nós para justificar aquela situação? Ela era os ouvidos da família, eles 

precisavam muito dela, ao ponto de a mãe informar que teria um filho quando a Carol 

pudesse cuidar. Não conhecia a casa, mas foram visitar e informar a desorganização. 

Fui me aproximando e consegui fazê-la entender que eu iria resolver qualquer que 

fosse a situação, pois eu conseguia me comunicar com eles. Descobri que o avô me 

ajudaria nessa jornada e, dessa maneira, Carol compreendeu que tudo seria diferente. 

Consegui entender o quanto difícil devia ser a sua vida, sem comunicação alguma e 

entendia que a escola era o único espaço que ela tinha para conversar e ouvir, de 

fato, a voz de alguém. Ao final do ano, lia silabando, com muita dificuldade. Também 

com o auxílio dos jogos e tecnologia, começou a ter um entendimento em relação à 

alfabetização. Ela gostava muito da tecnologia e estava na fase silábica alfabética 

sem valor. Porém, com muito esforço, conseguiu avançar e ficou muito feliz por já 

conseguir ler algumas palavras. Muitas vezes, calava-se e eu não conseguia me 
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comunicar com ela, ou seja, ela não me dava feedback das perguntas e isso dificultava 

um pouco seu avanço.  

Figura 41 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

                                   Fonte: Própria autoria 
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Figura 42 — Atividades 

 

  
 

Fonte: Própria autoria 

 

Fernando - 10 anos, repetiu 2 vezes o 2º ano. Ele não queria, de jeito algum, 

ir à escola e a mãe contava-me que era muito agressivo em casa. Eu ficava perplexa, 

pois na escola era muito altruísta, educado e não atrapalhava o andamento das aulas. 

Tinha uma situação familiar estável e sentia muito dó dos amigos mais necessitados, 

como o Benito. No recreio, vivia cercado de amigos e era muito querido, porque 

sempre levava alguma coisa gostosa e dividia com todos. A mãe insistia em um laudo, 

alegando que ele tinha TEA. Do meu ponto de vista, sentia-o inseguro e muito 

nervoso, talvez por saber que não compreendia os conteúdos. Sempre que me 

aproximava dele, percebia o balanço das suas pernas, muito nervoso. Ao apagar uma 

linha, rasgava o caderno. Comecei a tê-lo ao meu lado e ele começou a sentir mais 

seguro.  

A AEE da escola também achava que ele era TEA, e eu insistia que não. Já ia 

para escola com vontade, nunca faltava e dizia que adorava aquele espaço. Assim, 

consegui alfabetizá-lo, mas, ao final do ano, a mãe conseguiu o laudo de autismo tanto 

para ele quanto para o irmão.  

Era um menino que ficava nervoso quando não conseguia fazer as atividades 

e ao tentar apagá-las, por várias vezes, rasgava o caderno. Eu consegui acalmá-lo e 

assim, com muita atividade com jogos e tecnologia, ele conseguiu avançar e se 

alfabetizar. 
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Figura 43 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

                          Fonte: Própria autoria 
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Figura 44 — Atividades 

 
 
 

Fonte: Própria autoria 

 

Gabriel - 10 anos, tinha laudo de TEA (severo). Não verbalizava, mas era uma 

criança muito amorosa. Todos diziam que ele, em muitos momentos, era agressivo. 

Eu nunca presenciei isso. A avó, uma nissei linda e amável, o acompanhava 

diariamente, pois morava com ele e o avô, já que, segundo ela, a mãe tinha mais 3 

filhos e tinha dificuldades de cuidar dele. O aluno era muito inteligente, amável e 

evoluiu muito. No final de setembro, sua avó faleceu e a mãe tinha dificuldades de 

acompanhar o aluno. Ele sentia muita falta da avó e, por esse motivo, a vida daquela 

criança mudou muito e eu pude imaginar e sentir aquela perda. Quando estava sob a 

responsabilidade da avó, nunca faltava, mas, ao morar com a mãe, ficou complicado 

e estava faltando constantemente. A mãe era dedicada, mas tinha mais 2 crianças 

pequenas e era muito difícil até a locomoção da casa até a escola. Gabriel adorava 

as personagens do Bob Esponja. Todas as atividades dele eram baseadas nessa 

personagem e seus amigos. Quando não queria, não forçava, simplesmente permitia 

que ele utilizasse outro aparato muito solicitado por ele, o tablet e, assim, Gabriel 

gostava de ir à escola e avançou muito em seus conhecimentos. Como não 

verbalizava, eu não tinha dados reais, mas percebia a sapiência daquele aluno, muito 

esperto, inteligente e organizado. Com ajuda da AEE, no contraturno e da assistente, 

jogos construídos por mim e atividades direcionadas, conseguimos alfabetizá-lo, mas 

não tínhamos muito o feedback, por ele não se comunicar verbalmente. 
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Figura 45 — Atividades – Meu Mundo Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fonte: Própria autoria 
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Figura 46 — Atividades 

 

 
                                                Fonte: Própria autoria  

Henrique - 9 anos, menino amável, sempre acompanhado da avó. Tinha 

dificuldades por ter dificuldades fonológicas, próximas à anquiloglossia, (língua presa), 

ou dislalia, que é um distúrbio da fala caracterizado pela dificuldade de articulação de 

palavras: o portador da dislalia pronuncia determinadas palavras de maneira errada, 

omitindo, trocando, transpondo, distorcendo ou acrescentando fonemas ou sílabas a 

elas. Assim, logo no início conversei com a avó e a pedagoga da escola, pedindo que 

o aluno fosse encaminhado a um médico especialista, já que a prefeitura tem vários 

convênios. Espantoso perceber que ninguém nunca tinha percebido o que era muito 

claro. 

Eu já tinha o conhecimento de que a dislalia também pode interferir no 

aprendizado da escrita tal como ocorre com a fala. A maioria dos casos de dislalia 

ocorre na primeira infância, quando a criança está aprendendo a falar. As principais 

causas decorrem de fatores emocionais e a criança acaba assimilando essa 

deficiência. Assim, algumas letras conseguimos com que ele articulasse de forma 
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correta, outras foram mais difíceis, mas o aluno chegou ao final do ano lendo 

fluentemente e fazendo as contas com quatro operações, inclusive reserva.  

Figura 47 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

                                  Fonte: Própria autoria 
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Figura 48 — Atividades 

 
 

Fonte: Própria autoria 

Laura Vitória - 9 anos, falava pouco, faltava bastante, mas conseguia entender 

com mais facilidade os conteúdos. Eu quase não conseguia ouvir sua voz e, quando 

a trazia para perto de mim e esperava uma resposta, por mais simples que fosse, ela 

somente me olhava e não respondia.  

Com as amigas, relacionava-se muito bem e, no geral, era uma menina muito 

querida e amável. Essa aluna e a família, também, mostravam-me que havia “variação 

linguística (diatópica)”, visto a origem de seus familiares, talvez, por isso a dificuldade 

em entender as palavras. Demonstrava, a todo momento, as variações que o nosso 

Brasil apresenta e indicava sinônimos para as palavras não usuais aqui no Sudeste. 

O processo de aprendizagem se deu com a ajuda de todas as atividades propostas e 

de jogos e tecnologia, bem como muita leitura, para que assimilasse as diferenças 

regionais. Finalizou o ano com leitura fluente e fazendo as quatro operações 

matemáticas, inclusive com empréstimos. 
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Figura 49 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

                             Fonte: Própria autoria 
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Figura 50 — Atividades 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Maria José - 9 anos, pedagogicamente, uma das melhores alunas. A família 

muito presente, aparentemente tinha uma vida estável, mas era muito insegura. No 

início, tinha medo da escola, roía as unhas e ficava mexendo muito as pernas, muito 

nervosa. Aos poucos foi se soltando e ficou muito firme em suas atitudes. Apresentou 

um trabalho fantástico juntamente com outros alunos da sala, – Me chamaram Negra 

- de Victória Santa Fé. A mãe se preocupava muito com o professor do próximo ano, 

pois gostava bastante do meu trabalho. A aluna demonstrava que tinha todos os 

conhecimentos para que pudesse ter uma leitura fluente, mas a falta de incentivo 

quanto à leitura e a insegurança faziam-na silabar. A todo momento, apertava as 

pontas dos dedos e eu, discretamente, pegava sua mão e a afagava para que ela 

conseguisse se sentir fortalecida. Começou a apreciar a leitura que eu fazia 

diariamente e, assim, após um tempo curto, já lia fluentemente de forma segura e, 

com isso, começou a ter facilidade quanto às questões de resolução de situações-

problema de matemática. 
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Figura 51 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

                             Fonte: Própria autoria 
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Figura 52 — Atividades 

 

 
           Marcelo – 9 anos, ficou somente um mês na escola e pediu 

transferência. Tinha bastante dificuldades, mas era um aluno muito amável e 

questionava quando tinha dúvidas. Tinha a escrita espelhada e levava muito tempo 

até conseguir escrever uma letra. Não tivemos muito contato, pois saiu muito rápido, 

ou melhor, pediu transferência. 

Figura 53 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

                                        

Fonte: Própria autoria 
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Marcos – 9 anos, aluno com a família muito presente, mas com muitos 

problemas de relacionamento. A avó cuidava dele enquanto a mãe trabalhava e ele 

chegava com todos os “trejeitos” da avó. Arrumava muita confusão com os outros 

alunos e cismava com alguns. No recreio, tinha de ficar bem próxima a ele para evitar 

que ele se envolvesse em confusão com os demais. Ao chamar a mãe, muitas vezes, 

iniciava a conversa como se o filho fosse a vítima, mas ao mostrar os fatos, ela 

compreendia, chorava, e desabafava dizendo que, infelizmente, precisava da mãe 

dela para cuidar dele e sabia o quanto ela o influenciava negativamente. 

Certo dia, chamou o amigo de marginal, em outra gesticulou e representou 

como se estivesse fazendo sexo com a mala, além de diferentes situações. O pai era 

separado da mãe e isso comprometia muito a estima do aluno. Ele ficava muito feliz 

quando encontrava o pai (em alguns finais de semana) e vinha com os presentes para 

me contar, todo feliz. 

Em outro dia, a avó foi à diretoria reclamar, alegando que não iria falar comigo, 

pois eu não iria contra os outros alunos. Ela disse que colocaram um estojo na mochila 

do neto para comprometê-lo e alegar que ele “havia roubado”. Eu, ao ser chamada 

para ouvir os fatos, fiz com entendesse que ali, na minha sala, não havia nenhuma 

criança com esse tipo de pensamento, que só adulto poderia pensar daquela forma e 

ela poderia ficar sossegada que eu e os amigos, jamais, pensaríamos nessas coisas, 

já que os alunos tinham a mente e coração puros. Ela ficou brava com a minha 

colocação, mas compreendeu, mais uma vez, e aceitou. Ela era bem difícil e muitas 

vezes ia na porta da minha sala ameaçar aluno e eu a fazia entender a gravidade 

daquela situação. 

Pedagogicamente tinha compreensão da escrita, mas muitas dificuldades com 

os números. Avançou bastante e, ao final do ano letivo, a avó elogiou a aprendizagem 

do aluno. Conversei bastante com a mãe e tentei acalmar a avó que, com o tempo, 

percebeu que seu neto estava em um ambiente acolhedor. A partir daí avançou 

bastante e, ao final do ano letivo, já lia e escrevia bem, mas, ainda, continuava com 

dificuldades de interpretação matemática. 
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Figura 54 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

                       Fonte: Própria autoria 
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Figura 55 — Atividades 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Rita - 9 anos, aluna tranquila. Faltava muito às aulas. Por várias vezes, pegou 

e guardou material que não pertencia a ela, assim, com muito jeito, a fiz entender que 

não deveria pegar o que não lhe pertencia. Tinha atitudes de bebê, levava na mochila 

alguns apetrechos bem infantis e, por qualquer coisa, fazia birra. Ao questionar e 

pesquisar, descobri que a mãe tinha filhos de outros relacionamentos e estava grávida 

novamente, sendo, talvez, um dos motivos para que a aluna quisesse chamar a 

atenção. O irmão cuidava bastante dela, inclusive querendo bater em quem mexesse 

com ela, muitas vezes, sem razão alguma. Ao final do ano, estava lendo fluentemente 

e adorava os jogos e a parte de tecnologia. 

 

Figura 56 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 
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Fonte: Própria autoria 

 

Figura 57 — Atividades 

 
Fonte: Própria autoria 
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Sandra - 9 anos. Era uma criança com grande repertório de mundo, não sei se 

porque vivesse com adultos, mas muito esperta. A mãe trabalhava na feira e ela a 

acompanhava, alguns dias, por isso faltava à escola. Também tinha anquiloglossia, 

(língua presa), ou dislalia, um distúrbio da fala caracterizado pela dificuldade de 

articulação de palavras. Pedi que a aluna fosse encaminhada a um médico 

especialista, já que a prefeitura tem vários convênios, mas já sabia que o distúrbio 

pode interferir no aprendizado da escrita tal como ocorre com a fala. 

Sandra era muito amorosa, muito esperta, mas com muitas dificuldades 

pedagogicamente. Também, devido ao fato de ter dislalia, trocava as letras e como a 

mãe não a levaria ao especialista tão cedo, pois necessitava aguardar a 

disponibilidade pelo SUS, eu criei vários jogos, apontando os movimentos da boca 

para tentar ajudar quanto à articulação das letras. Muito esperta e com muita facilidade 

para a área de exatas. Ao final do ano, alfabetizou-se, mas ainda fazia a leitura 

silabando. 

Figura 58 – Hipótese Silábica inicial - Anual 
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                           Fonte: Própria autoria  
 

      Figura 59 — Atividades 

 

                                                Fonte: Própria autoria 

Sandro - 9 anos, ao chegar, não conseguia escrever absolutamente nada no 

caderno. Ficava perdido, mas sabia que ele conhecia as letras e era inteligente. Não 
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havia saída, ele começava a escrever e se perdia. Uma professora disse-me que não 

havia jeito. Assim, com ajuda de um tablet, colocava as atividades para ele conseguir 

acompanhar melhor. Dessa maneira, acompanhei a impressionante evolução do 

aluno. Ao final, já lia fluentemente. Tinha muita dificuldade em entender 

segmentação, assim, eu dançava ou levantava a mão para mostrar a separação das 

palavras corretamente. Ele compreendeu e ao final sentiu-se bem feliz. A tecnologia 

e as danças foram muito importantes para o aluno que leu fluentemente ao final do 

ano, mas ainda permaneceu a dificuldade com números matemáticos. O aluno tinha 

dificuldades quanto à segmentação e eu sabia que ele adorava jogar, mas com os 

jogos, minhas dancinhas diárias e tecnologia, alfabetizou-se e, também, 

compreendia muito bem os números e situação-problema matemática.  

Figura 60 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

  

Fonte: Própria autoria 
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Figura 61 - Atividades 

 

 
                                           Fonte: Própria autoria  
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Terry - 8 anos, um dos mais espertos e com mais conhecimentos, mas também 

muito inseguro. Falava muito pouco e tinha dificuldades de se expressar, mas bom 

aluno. Participativo, quase nunca faltava às aulas. A mãe não expressava muito os 

sentimentos e não falava muito, mas o amor era expresso diariamente. O aluno tinha 

dificuldades quanto à segmentação e eu sabia que ele adorava jogar e com ajuda dos 

jogos, das minhas dancinhas diárias e da tecnologia, alfabetizou-se e, também, 

compreendia muito bem os números e situação-problema matemática.  

Figura 62 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

Fonte: Própria autoria 
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Figura 63 – Atividades 

 

                                                   Fonte: Própria autoria 

 Vanessa – 9 anos, repetente, evadiu-se em fevereiro e voltou posteriormente 

para uma outra da sala, só que não era de Projeto. Fiquei bem triste e questionei a 

equipe gestora, que me informou que era constante essa atitude. Fiquei triste, porque 

sabia que, se continuasse na minha sala de projeto, conseguiria ajudá-la e alfabetizá-

la, mas ela, talvez com medo, não me deu a chance. Ficou dois meses nessa nova 

sala e, mais uma vez, se evadiu. 

Figura 64 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

Fonte: Própria autoria 
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Valéria - 9 anos, muito carente, muito insegura, mas tinha boa compreensão. 

Tinha uma vida pobre, não havia luxo, só o necessário. Faltava muito pouco para 

conseguir ler fluentemente. Aprendeu bem matemática. Os pais sempre presentes, 

aluna com vestimenta sempre maior que ela, notava-se que era de doação e não era 

asseada. Quando questionada sobre alguma atividade que deveria ser feita em casa, 

sempre se fazia muito de vítima, já se apropriava de alguma fala que, certamente, me 

comoveria.  

Certo dia, perguntei por que ela estava com os pés muito sujos e ela me 

informou que não tinha água em casa. Eu sabia dos esforços dos pais e que isso não 

era verdade. Assim, conversei com a mãe e a mãe brigou com ela, na minha frente. 

Contei que ela sempre se vitimava, qualquer que fosse a situação, ou seja, se 

justificava na situação de pobreza em que vivia, mas eu a fiz entender que isso não 

era bom e a mãe, também, me ajudou. Ela nunca mais apropriou-se de qualquer 

situação para se justificar. A mãe, com muito orgulho, contou-me que vendia doces 

nos semáforos ela era uma pessoa muito amável e falava baixo, calmamente. Ao final 

do ano, lia e já sabia resolver situações-problemas e as quatro operações 

matemáticas. 

Figura 65 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 
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   Fonte: Própria autoria 
 

Figura 66 - Atividades 

 
 

                      Fonte: Própria autoria 
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 Wallace - 9 anos, repetente. O aluno, segundo informações, era muito 

indisciplinado. Eu, realmente, nunca percebi isso. Ao contrário, era o aluno que mais 

queria aprender, que mais ficava perto de mim, queria muito aprender e já estava no 

3º ano, repetente e ainda pré-silábico. Não faltava nunca. Assim, mesmo com muitas 

dificuldades, finalizou o ano com leitura fluente. Tinha um histórico de viver muito 

tempo na rua. Os pais eram divorciados e ele mostrava, com muito orgulho e alegria, 

os presentes que recebia ao visitá-lo. Dizia que sabia ler e eu ficava bem espantada 

com aquela afirmativa, pois estava na hipótese inicial e com muitas dificuldades de 

compreender as letras. Entendia que, ao dizer que estava escrevendo, porém, 

desenhando algumas letras agrupadas de forma aleatória, ele já fazia uma ideia do 

que seja a escrita, ou seja, sabia que se escreve com determinados sinais, mesmo 

não entendendo que estes sinais têm uma ordem de colocação e significação. Nessas 

tentativas de escrita, a criança não procura copiar, mas representar o que ela imagina 

que seja a escrita: [...] É importante deixar que as crianças experimentem como 

escrever as letras; dar tempo para que isso aconteça. (CAGLIARI, 2007, p. 121).  

Portanto, já tinha uma ideia sobre a escrita, porém ainda não havia se 

apropriado do código e não dispunha de consciência fonológica suficiente para a 

construção de um texto dentro dos parâmetros exigidos pela escola. 

Assim, com muita leitura, muitos jogos, atividades tecnológicas, ao final do ano 

o aluno estava lendo fluentemente. Em matemática, ainda, tinha muitas dificuldades. 

Estava iniciando a compreensão das operações matemáticas.  

Figura 67 — Hipótese Silábica Inicial – Anual
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    Fonte: Própria autoria 

 

Figura 68 - Atividades 
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                          Fonte: Própria autoria 

 
Wallace Jr. - 8 anos. O aluno tinha uma mãe muito presente. Cumpridor de 

todas as tarefas, tinha muita vontade de aprender. Destacava-se na matemática. A 

letra era muito difícil de entender, ao ponto de eu comprar um lápis para adaptar. 

Queria sempre ser o centro das atenções, mas muito amoroso e bem-educado. Esse 

aluno e a família, também, mostravam-me que havia “variação linguística (diatópica)”, 

visto a origem de seus familiares, talvez, por isso a dificuldade em entender as 

palavras. Demonstrava, a todo momento, as variações que o nosso Brasil apresenta 

e indicava sinônimos para as palavras não usuais aqui no Sudeste. Ao final do ano já 

estava alfabetizado e lendo (silabando). 
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Figura 69 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

                 Fonte: própria autoria 
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Figura 70 — Atividades 

 
                          Fonte: Própria autoria 

 

Yana Cristina - 8 anos - também apresentou muitas dificuldades. Essa aluna 

tinha estatura muito baixa e as carteiras eram maiores e dificultava sua postura. 

Adorava conversar e não parava quieta. Percebi tinha problema de visão, achava que 

ela não enxergava, por isso o “passeio” a todo momento pela sala: ela queria chegar 

próximo à lousa.    

                                    Dentro das minhas possibilidades, fiz alguns testes para ver se a ela conseguia 

enxergar e cheguei à conclusão de que havia algo errado, que tinha muitas 

dificuldades. 

                     Tinha estrabismo, mas sentia que havia algo a mais, assim, pedi ajuda à 

pedagoga comunitária e, após alguns meses, conseguiu consulta com oftalmologista 

que diagnosticou a aluna com problemas sérios de visão os quais, segundo a mãe, 

não seriam sanados simplesmente com o uso de óculos, pois era algo sério que ela 

não soube relatar, dizia só que não tinha jeito. Para resolver essa situação, para que 

a aluna tivesse um conforto em relação à visão, enquanto não havia uma possível 

solução, utilizava meu celular ou um tablet para ampliar as atividades para ela. Ao 

final do ano, foi encaminhada como aluna com laudo, assim, todas as atividades, a 

partir daquela data, deveriam ser impressas e aumentadas. 
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Figura 71 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 

 

 

                                Fonte: Própria autoria 
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Figura 72 — Atividade Ampliada 

  
                      Fonte: Própria autoria 

 

Yasla Lorrayne - 8 anos, com muitas dificuldades. Ao ler o relatório do 

professor do ano anterior, observei-a mais de perto e, para mim, o maior 

comprometimento era, além das muitas dificuldades, falta de repertório, ou seja, falava 

as palavras todas modificadas e, talvez por isso, comprometia muito mais sua 

evolução. Entendia que havia “variação linguística (diatópica)”, visto a origem de seus 

familiares, daí a dificuldade em entender as palavras. Conseguiu ser alfabetizada e 

tinha facilidades com os números. 

Figura 73 — Hipótese Silábica Inicial – Anual 
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                    Fonte: Própria autoria 
 

Figura 74 — Atividades 

 

                Fonte: Própria autoria 
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         4.3 Intervenções – Metodologias Utilizadas  

Figura 75 — Todas as Formas de Aprendizagem – Adaptador para Lápis 

 

Fonte: Própria autoria 

Figura 76 — Todas as Formas de Aprendizagem – Contas com Reserva 

 

     Fonte: Própria autoria 
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Figura 77 — Todas as Formas de Aprendizagem – Meu Mundo Azul 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Figura 78 — Desenhos à mão livre – Meu Mundo Azul 

 

              
                                  Fonte: Própria autoria 
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5 INGREDIENTES PARA UMA APRENDIZAGEM:  BRINCADEIRAS – 

JOGOS E TECNOLOGIA – AFETIVIDADADE - LEITURA 

5.1 Brincadeiras 

Tudo o que se ensina a uma criança, a criança não pode mais, ela 
mesma, descobrir ou inventar. (PIAGET) 

Inicio o item com uma reflexão acerca da legislação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 12), que caracteriza a criança 

como sujeito histórico e de direitos defendendo que nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Aponta que o processo da 

brincadeira ocorre por meio da combinação entre imaginação e imitação: “Toda 

brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 

realidade anteriormente vivenciada” (BRASIL, 1998, p. 27). 

Dessa forma, o brincar instiga a imaginação, promove interação e aprimora o 

conhecimento infantil. Por tanto, nas atividades com jogos e brincadeiras, ou seja, nas 

atividades lúdicas, ocorre uma troca de saberes, do mesmo modo que determina o 

comportamento de cada indivíduo (KISHIMOTO, 2011). 

A palavra jogo apresenta muitas facetas. Destacamos a brincadeira, a diversão 

e a competição, estas são partes de interesse que já surgem na educação infantil. 

Assim, utilizei, também, como metodologia, muitos jogos criados por mim, 

pesquisando muito, para ajudar essas crianças quanto à alfabetização, pois tinha a 

clareza de que isso seria um ponto primordial nessa ajuda. 

Segundo Kishimoto: 

Tentar definir o jogo não é tarefa fácil, pois é possível sua interpretação 
de diversas formas como, por exemplo, brincar de “mamãe e filhinha”, 
jogar bola, brincar na areia, construir um barquinho. (KISHIMOTO, 
2011, p.13).  

Porém, cada jogo tem suas particularidades. No exemplo citado, de brincar de 

“mamãe e filhinha” usa-se a imaginação da criança o que se diferencia do jogo de 

futebol em que há regras a serem cumpridas. Também é diferente do brincar na areia, 

em que há o prazer de manipulação de objetos que satisfaz a criança   e, assim, cada 

um com sua particularidade e objetivo. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, 

p. 12) apontam que o processo da brincadeira ocorre por meio da combinação entre 

imaginação e imitação:   

Dessa forma, o brincar instiga a imaginação, promove interação e 
aprimora o conhecimento infantil. Por tanto, nas atividades com jogos 
e brincadeiras, ou seja, nas atividades lúdicas, ocorre uma troca de 
saberes, do mesmo modo que determina o comportamento de cada 
indivíduo (KISHIMOTO, 2011). 

O período em que uma criança permanece em uma instituição de educação é 

muito significativo e deve ser prazeroso, pois há trocas e descobertas e essas devem 

ser promovidas por intermédio de metodologias lúdicas. 

É preciso garantir que a criança tenha, além de todas as necessidades 

primordiais como casa, comida, carinho, garantido o direito de brincar.  

Não se deve pensar que o brincar deva se restringir apenas à hora do recreio, 

pois ainda existe certa dificuldade em entender a importância do lúdico, como se as 

brincadeiras e os jogos devessem ocupar apenas o lado de fora da sala. 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, em seu artigo 7º, ao lado do 

direito à educação, enfatiza o direito ao brincar. “Toda criança terá direito a brincar e 

a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantir a ela o exercício 

pleno desse direito. ” 

Se comparado à situação escolar, o jogo não tem uma função explícita na 

promoção de processos de desenvolvimento, porém sabemos ser ele essencial como 

recurso pedagógico, pois é no brincar que a criança articula teoria e prática, formula 

hipóteses e experiências, tornando a aprendizagem atrativa e interessante.  

Dessa forma, para Oliveira (1999, p. 61),  

A implicação dessa concepção de Vygotsky para o ensino escolar é 
imediata. Se o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, então a 
escola tem um papel essencial na construção do ser psicológico adulto 
dos indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas. Mas o 
desempenho desse papel só se dará adequadamente quando, 
conhecendo o nível de desenvolvimento dos alunos, a escola dirigir o 
ensino não para as etapas de desenvolvimento ainda não 
incorporados pelos alunos, funcionando realmente como um motor de 
novas conquistas psicológicas. Para a criança que frequenta a escola, 
o aprendizado escolar é elemento central no seu desenvolvimento. 

Desse modo, entende-se que o jogo permite à criança buscar soluções além 

da sua maturidade para os problemas apresentados, e isso ela consegue por meio da 

imitação e das regras apresentadas nos jogos e brincadeiras, facilitando o 



134 
 

 

 

desenvolvimento da aprendizagem. Não podemos interromper o pensamento da 

criança ou atrapalhar a simbolização que está fazendo a fim de aprender descobrindo 

e compreendendo, e não por simples imitação. Assim, a participação do professor é 

ouvir, motivá-la a falar, pensar e inventar: 

Piaget (1978) mostra claramente em suas obras que os jogos não são 
apenas uma forma de alívio ou entretenimento para gastar energia das 
crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento 
intelectual. Segundo este autor os jogos e as atividades lúdicas 
tornaram-se significativas a medida que a criança se desenvolve com 
a livre manipulação de materiais variados ela passa a reconstituir, 
reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa. 
(MALUF, 2003, p. 45) 

Observei, nesse meu percurso como professora da base, que pelo de as 

crianças chegarem cada vez mais imaturas, observa-se o rompimento com as rotinas 

de jogos e brincadeiras, visto que se inicia, a partir desse momento, a 

responsabilidade educacional e de aprendizagens, que antes não pertenciam ao 

mundo infantil, esse que proporcionava muitas rotinas de brincadeiras e jogos.  

Muitos professores enxergam os jogos e brincadeiras como atividade extra ou 

como recompensa ou punição e não os veem com finalidade pedagógica e, muito 

menos, utilizam-nos como uma ferramenta auxiliar na aprendizagem. Talvez, esses 

materiais não sejam utilizados devido à organização ou mesmo para manter a 

disciplina nas salas, muitas vezes, muito numerosas. 

A legislação brasileira preconiza que o brincar deve perpassar os anos iniciais 

e finais da educação básica, não se devendo confundir o brincar como instrumento 

pedagógico com o percurso da Educação Infantil que tem seus primeiros anúncios 

desde a década de 1960, mas que foi reconhecida como segmento educacional a 

partir da promulgação das Leis de Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394/96), na Seção II 

(Da Educação Infantil), artigo 29:  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 2010, 
p. 25-26). 

Nesse sentido, o brinquedo educativo ganha força com a difusão da Educação 

Infantil, principalmente nos tempos atuais. Entendido como recurso que facilita a 

aprendizagem, ensina e educa de forma prazerosa, além de contribuir para o 

desenvolvimento da criança (KISHIMOTO, 2011).  
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Destarte, utilizar jogos e brincadeiras no referido segmento escolar significa 

explorar e potencializar o conhecimento (abstrato) por meio da prática (concreto). 

Pesquisando outros teóricos presentes em minha pesquisa, aproximei-me de 

Vygotsky afirmando que o desenvolvimento cultural da criança e a brincadeira são 

atividades que guiam o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento cultural consiste 

propriamente no domínio de tais meios auxiliares do comportamento que a 

humanidade criou no processo de seu desenvolvimento histórico e que são a língua, 

a escrita, o sistema numérico etc. Disso nos convencem não apenas o estudo do 

desenvolvimento psicológico do homem primitivo, mas também as observações 

diretas das crianças (VIGOTSKI, 2001, p. 5). 

O domínio de instrumentos criados pela humanidade está diretamente 

relacionado com o desenvolvimento cultural e, para dominar, é preciso tomar 

consciência. Por meio do domínio da escrita, por exemplo, temos consciência da 

organização da língua que falamos; por meio da atividade de brincar de faz de conta, 

a criança começa a vivenciar conscientemente as regras sociais da vida real. 

Numa brincadeira, muitas vezes, revela-se um processo dramático para a 

criança, inclusive seu surgimento está relacionado a conflitos gerados por desejos não 

realizáveis na vida real. A criança, ao conseguir adiar a realização imediata de um 

determinado desejo que, por sua condição social, ainda lhe é impossível na vida real, 

inventa a brincadeira. A brincadeira, deve, pois, ser sempre entendida como uma 

realização imaginária e ilusória de desejos irrealizáveis. A imaginação é o novo que 

está ausente na consciência da criança na primeira infância, absolutamente ausente 

nos animais, e representa uma forma especificamente humana de atividade da 

consciência; e, como todas as funções da consciência, forma-se originalmente na 

ação (VIGOTSKI, 2008, p. 25). 

5.1.1. O surgimento da brincadeira de faz de conta  

Elkonin (1998) – aluno e colaborador de Vigotski – analisou a complexa questão 

do surgimento da brincadeira de faz de conta no processo de desenvolvimento 

histórico da sociedade humana, pois exigiu, por um lado, dados sobre o lugar que a 

criança ocupava na sociedade em diferentes etapas do desenvolvimento histórico e, 

por outro, dados a respeito do caráter e do conteúdo das brincadeiras nesses mesmos 

períodos da história humana.  
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Ele (1978) empreendeu esforços para investigar se a brincadeira de faz de 

conta sempre existiu ou se houve algum período no desenvolvimento da sociedade 

em que não havia essa atividade, e se seu surgimento está relacionado às mudanças 

na vida social e à situação da criança na sociedade.  

Na sociedade que se encontra num estágio relativamente inferior do 

desenvolvimento, numa organização primitiva do trabalho, as crianças são envolvidas 

relativamente cedo no trabalho produtivo dos adultos, participando ativamente dele. 

Tal envolvimento levava a duas condições específicas e bem diferentes das 

que vivenciamos atualmente em relação à infância: a inexistência de uma linha 

divisória entre crianças e adultos naquelas sociedades primitivas e a rápida aquisição 

pela criança de sua independência. 

No que se refere à brincadeira de faz de conta, a mudança do papel da criança 

na sociedade que ocorreu com a alteração do caráter da organização social do 

trabalho, tornando mais complexos os meios de produção e as formas de trabalho, 

possibilitou a emergência da atividade de brincar, pois as crianças começaram a ser 

impedidas de participar diretamente da atividade de trabalho.  

É nesse momento que nasce a brincadeira de faz de conta. Importante destacar 

que está ligado à emergência da necessidade de uma preparação especial das 

crianças para participar do trabalho dos adultos, o que provoca, inclusive, a 

necessidade do ensino para que as crianças possam operar determinados 

instrumentos.  

A brincadeira tem origem social e seu surgimento não está ligado a forças 

instintivas, mas às condições sociais da vida da criança, ao seu papel na sociedade. 

Impedidas de participar diretamente das atividades dos adultos, liberadas das 

preocupações com a sua sobrevivência, as crianças inventam a brincadeira de faz de 

conta que, por sua vez, exerce um papel decisivo no surgimento de períodos 

específicos do desenvolvimento humano, separados por determinados espaços de 

tempo. 

A criança começa a ser percebida como incapaz para o exercício de atividades 

dos adultos. Esse aspecto é fator decisivo para a emergência de teorias que irão 

atrelar o desenvolvimento das crianças basicamente ao aspecto cronológico, não 

apenas subdividindo a infância em idades, que é a quantidade de anos percorridos 

desde o nascimento da criança, como também definindo regularidades específicas e 

rígidas para cada faixa etária (VIGOTSKI, 2001).  
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O desenvolvimento não é uma simples função do tempo, inalterável 

proporcionalmente à quantidade de anos vividos pela criança. A mudança ao longo 

do desenvolvimento não corresponde diretamente ao curso cronológico do tempo.  

Desenvolvimento é uma função complexa do tempo, relacionada a seu curso 

por interdependências extremamente complexas, específicas e alternáveis. O curso 

do desenvolvimento infantil em nada lembra o movimento regular e gradual do 

ponteiro do relógio que marca o tempo. O processo de desenvolvimento diferencia-se 

pelo caráter rítmico ou cíclico de seu transcurso. Ele não representa um movimento 

que segue em uma única linha reta, mas lembra muito mais uma curva ondulada, a 

ascendência e a descendência que podem simbolizar um caráter específico e rítmico 

desse processo que nunca transcorre linearmente, mas manifesta constantemente 

alternância de períodos com movimentos rápidos e vagarosos, intensos e amenos, 

progressivos e regressivos (VIGOTSKI, 2001, p. 151-152). 

Assim, percebe-se que, em uma situação imaginária, a criança pode estar 

representando, ou simplesmente inventando algo nunca vivenciado. Logo, o lúdico 

deve ser visto com uma ferramenta contributiva para o melhor desenvolvimento das 

crianças e não como algo fora do contexto educacional (KISHIMOTO, 2011).   

Ainda, em relação à legislação, aponto que o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação nos informa que os jogos são importantes em todas as etapas de 

ensino, inclusive no Ensino Médio:  

o jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 
desenvolvimento espontâneo e criatividade dos alunos e permite ao 
professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 
desenvolverem capacidades pessoais e profissionais para estimular 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-
lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-
se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos 
conhecimentos envolvidos. (BRASIL, 2006, p.28) 

Observando o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, entendo 

que o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, 

organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os 

recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos 

seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de 

conhecimento humano.  

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento 
da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, 
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poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar 
determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua 
imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver 
algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades 
de socialização, por meio da interação e da utilização e 
experimentação de regras e papéis sociais. (BRASIL, 1998, p. 22, 2 v) 
 
Na instituição de Educação Infantil o professor constitui-se, portanto, 
no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e 
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório 
de experiências educativas e sociais variadas. (BRASIL, 1998, p. 30) 

Segundo Kishimoto, a brincadeira e o jogo interferem diretamente no 

desenvolvimento da imaginação, da representação simbólica, da cognição, dos 

sentimentos, do prazer, das relações, da convivência, da criatividade, do movimento 

e da autoimagem dos indivíduos: “Nesta linha de pensamento é brincando que a 

criança aprende a socializar-se com as outras, desenvolve a motricidade, a mente, a 

criatividade”. (KISHIMOTO, 1999, p. 110) 

O pensamento da criança não deve ser atrapalhado, o professor deve se limitar 

a sugerir, a estimular, a explicar, sem impor nossa forma de agir, para que a criança 

aprenda descobrindo e compreendendo, e não por simples imitação. Nesse momento 

o adulto deve ouvir, motivar a falar, pensar e inventar. O brincar sempre foi uma 

importante forma de comunicação, pois, dessa forma, a criança pode reproduzir o seu 

cotidiano:  

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades 
de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como 
de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, 
crianças e adultos. (VYGOTSKY,1987, p.35): 

O brincar desenvolve habilidades a memória e a imaginação, logo, brincando a 

criança aprende de forma prazerosa: 

[...] uma criança, para ter um aprendizado gostoso e significativo, ela 
precisa brincar, precisa ter um brinquedo para, se houver 
comunicação, pegar e sentir, apreciar é uma forma dela expressar sua 
emoção, aprender a ver, mas agir de maneira a pôr significado e dar 
vida àquele objeto. (VYGOTSKY, 1987, p.127) 

De acordo com Kishimoto (2002, p.149), o jogo é considerado uma atividade 

lúdica com valor educacional. Sua utilização no ambiente escolar traz muitas 

vantagens para o processo de ensino-aprendizagem, pois é um impulso natural da 

criança funcionando como um grande motivador. É com o auxílio do jogo que a criança 
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obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo, o 

jogo mobiliza esquemas mentais, e estimula o pensamento, a ordenação de tempo e 

espaço, integra várias dimensões da personalidade, afetiva, social, motora e cognitiva: 

A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o 
campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre 
situações no pensamento e situações reais. Essas relações irão 
permear toda a atividade lúdica da criança. (VYGOTSKY, 1987, p.137)  

Quanto à contribuição do lúdico para o desenvolvimento de habilidades, 

consegui vivenciar, na prática, quando Kishimoto aponta que o  professor ao:   

Utilizar o jogo na Educação Infantil significa transportar para o campo 
do ensino- aprendizagem condições para maximizar a construção do 
conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da 
capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. (2011, p.37) 

Brincar desenvolve a capacidade da criança conviver em sociedade e ela, de 

acordo com suas experiências, desenvolve um olhar reflexivo: 

O brinquedo supõe uma relação com a criança e uma abertura, uma 
indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de 
regras que organizam sua utilização. O brinquedo está em relação 
direta com uma imagem que se evoca de um aspecto da realidade e 
que o jogador pode manipular. Ao contrário, jogos, como xadrez, 
construção, implicam, de modo explícito ou implícito, o desempenho 
de certas habilidades definidas por uma estrutura preexistente no 
próprio objeto e suas regras. (KISHIMOTO, 2011, p. 108) 

A criança em seu desenvolvimento apropria-se dos símbolos que a leva ao 

pensamento abstrato e a brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal, e 

esta proporciona um salto no desenvolvimento e na aprendizagem infantil. Assim, se 

a criança participa de atividades lúdicas, adquirirá novos conhecimentos e 

desenvolverá habilidades de forma natural e agradável, gerando uma vontade forte e 

grande interesse em aprender. Logo, garantirá o prazer.  

Essas ações devem já ocorrer na educação infantil, pois, por meio das 

atividades lúdicas, a criança brinca, joga e se diverte. Com isso, a criança age, sente, 

pensa, aprende e se desenvolve. Essas atividades lúdicas podem ser consideradas, 

tarefas do dia a dia na educação infantil: 

O jogo, ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de 
familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou perigo 
proporciona condições para aprendizagem das normas sociais em 
situações de menor risco. A conduta lúdica oferece oportunidades 
para experimentar comportamento que, em situações normais, jamais 
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seriam tentados pelo medo do erro ou punição. (KISHIMOTO, 1998, 
p. 140). 

 Para Kishimoto (2011), o jogo vincula-se ao sonho, à imaginação, ao 

pensamento e ao símbolo. É uma proposta para a educação de criança (e educadores 

de crianças) ter base no jogo e nas linguagens artísticas, já que envolvem o ser 

humano por completo, ou seja, com afetividade e interações sociais: 

o uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos 
para a relevância desse instrumento para situações de ensino-
aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Se considerarmos que a 
criança pré-escolar aprende de modo intuitivo adquire noções 
espontâneas, em processos interativos, envolvendo o ser humano 
inteiro com cognições, afetivas, corpo e interações sociais, o 
brinquedo desempenha um papel de grande relevância para 
desenvolvê-la (KISHIMOTO, 2011, p. 36).  

O autor continua afirmando que jogos têm diversas origens e culturas 

transmitidas pelos diferentes tipos e formas de jogar. Tem por função construir e 

desenvolver uma convivência entre as crianças, estabelecendo regras, critérios e 

sentidos, possibilitando, assim, um convívio mais social e democrático, porque, 

“enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a 

função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social” 

(KISHIMOTO, 1998, p. 15). 

O jogo, segundo Kishimoto (1998), pode ser visto como um objeto, uma 

atividade com um sistema de regras a ser obedecido pelos participantes e que 

distinguem uma modalidade de outra, assim como pode ser apenas um vocábulo 

usado no cotidiano para designar algo em determinado contexto social. Por essa 

razão, pode-se compreender o jogo como diferenciando significados atribuídos a ele 

por culturas diferentes, pelas regras ou pela situação imaginária que possibilita a 

delimitação das ações em função das regras e pelos objetos que o caracterizam. 

A seguir, destaco alguns jogos que ofereci aos alunos, os quais apontaram 

resultados positivos na aquisição da escrita. Esses jogos fazem parte da caixa de 

Jogos de Alfabetização do CEEL (Centro de Estudos em Educação e Linguagem), da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ver Brandão et al. (2009). 
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Figura 79— Sala de aula – Jogos CEEL 

 

Fonte: Própria autoria  

Figura 80 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 1: BINGO DOS SONS INICIAIS 

 

Fonte: própria autoria 

BINGO DOS SONS INICIAIS: Nesse jogo, o professor sorteia uma palavra. O 

aluno identifica o som inicial semelhante em sua cartela, preenchendo, assim, a 

cartela do bingo. Contribui para a discriminação de fonemas e de sons iniciais. 
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Figura 81 — Sala de aula – Jogos CEEL 

 

 

                  Fonte: Própria autoria 

Figura 82 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 2: CAÇA-RIMAS 

 

Fonte: Própria autoria 

CAÇA RIMAS: Esse jogo trabalha rimas e contribui para a reflexão da 

semelhança sonora em final de palavras. É indicado para alunos com dificuldades 

fonológicas e com dislexia, cujo trabalho com identificação de rimas é mais difícil.  
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Figura 83 — Sala de aula – Jogos CEEL. 

 

              Fonte: Própria autoria 
 

Figura 84 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 3:  DADO SONORO 

 
 

Fonte: Própria autoria 

DADO SONORO: Trata-se de um jogo muito adequado no trabalho com alunos 

com dificuldades de aprendizagem da lectoescrita. É oportunizado ao aluno identificar 

sons iniciais semelhantes, auxiliando na discriminação auditiva dos fonemas da 

língua. Seu funcionamento se dá por meio de um dado numérico de 1 – 8. Sorteado o 

número no dado, o aluno identifica o som na figura correspondente ao número, 
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tentando procurar nas cartas espalhadas pela mesa, outra palavra de som inicial 

semelhante.  

Figura 85 — Sala de aula – Jogos CEEL 

 

Fonte: Própria autoria 

Figura 86 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 4: TRINCA MÁGICA 

 

 

Fonte: Própria autoria 

TRINCA MÁGICA: Explora a identificação das rimas, ou seja, os sons finais 

semelhantes de cada palavra. O trabalho com esta habilidade fonológica também 

pode ser realizado a partir de jogo da memória. Assim, os alunos terão a possibilidade 

de refletir sobre os sons da língua, além dela se apropriarem de uma forma lúdica.  
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Figura 87 — Sala de aula – Jogos CEEL 

 

Fonte: Própria autoria 

Figura 88 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 5: BATALHA DE PALAVRAS 

 

                                  Fonte: Própria autoria 
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BATALHA DE PALAVRAS: Nesse jogo, os alunos retiram as cartas que estão 

viradas para baixo e devem contar as sílabas; ganha o jogo aquele cuja carta possuir 

maior número de sílabas. Este jogo, integrante do material anterior citado, possibilita 

a aquisição da consciência silábica, ou seja, “segmentar as palavras nas unidades 

que as compõem, ou seja, as sílabas.” (MOLLICA et al., 2012, p. 229).  

Figura 89 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 6: MAIS UMA 

 

 
 

Fonte: Própria autoria 

MAIS UMA – Nesse jogo, ao comparar palavras, os alunos fazem um esforço 

para identificar a letra faltante. Para isso, precisam segmentar a palavra em pedaços 

e focar a atenção no interior das sílabas, ou seja, além de perceber que as palavras 

são constituídas de unidades silábicas, são levados a refletir sobre as menores 

unidades sonoras (fonemas) e suas relações com as menores unidades gráficas (as 

letras). 
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Figura 90 — Sala de aula – Jogos CEEL 

 

     Fonte: Própria autoria 

 

Figura 91 — Sala de aula – Jogos CEEL 

  

Fonte: Própria autoria 
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Figura 92 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 8: TROCA LETRAS 

  

 

                    Fonte: Própria autoria  

TROCA LETRAS: O jogo troca letras é uma excelente ferramenta para que o 

aluno reflita que, a partir da troca de uma letra, poderá formar novas palavras, 

oportunizando uma reflexão estrutural, semântica e fonética da língua.  

Figura 93 — Sala de aula – Jogos CEEL - Inclusão 

    

Fonte: Própria autoria 
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                            Figura 94 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO 9: PALAVRA DENTRO DE 
PALAVRA 

 

Fonte: Própria autoria 

PALAVRA DENTRO DE PALAVRA: Esse jogo também leva o aluno a refletir 

sobre os fonemas da língua portuguesa e a grafia de palavras, classificada, pela 

maioria dos professores, como palavras com dificuldades ortográficas. São colocadas 

as fichas embaralhadas para que possam memorizar algumas combinações. O aluno 

vira duas cartas se encontrar o par com a palavra dentro da palavra fica com a 

combinação.  

Figura 95 — Sala de aula – Jogos CEEL - JOGO  10: QUEM ESCREVE SOU EU 

 
Fonte: Própria autoria  
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QUEM ESCREVE SOU EU: Possibilita à criança refletir sobre a possibilidade 

de acréscimo e supressão de sons a partir de palavras para formar novas palavras. 

Vence quem conseguir escrever mais palavras corretamente.  

Cagliari aponta que as atividades de ler e escrever devem ser aprendidas de 

forma paralela durante o processo de alfabetização. Entretanto, a escola acaba 

priorizando a escrita em relação à leitura, principalmente pelo fato de que é mais fácil 

avaliar e identificar erros na escrita do que na prática da leitura (CAGLIARI, 2007, p. 

167).  

Em paralelo à aprendizagem das vogais, letras, frases, rimas, aliterações, fui 

apresentando os jogos e percebia o quanto eles ficavam felizes em saber que 

conseguiam avançar e começavam a ter consciência em relação à língua. Todos os 

dias, apresentava atividades escritas e, após o término, iniciavam os jogos que, para 

eles, não era parte da aprendizagem. As crianças ficavam felizes, pois já estavam se 

apropriando do conhecimento. 

Os jogos que ofereci aos alunos surtiram resultados positivos na aquisição da 

escrita. Esses jogos fazem parte da caixa de Jogos de Alfabetização do CEEL (Centro 

de Estudos em Educação e Linguagem), da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). 

Tais atividades lúdicas ajudam nas práticas alfabetizadoras e estão disponíveis 

em escolas da rede municipal, voltados à apropriação da língua escrita. Foram 

utilizados como uma forma de intervenção, visando a construir conhecimento, 

articulando função lúdica e função didática. Assim, há um valor dos jogos na 

alfabetização, mas são poucos os professores que os utilizam na sua rotina. A escrita, 

por meio dos jogos, fortaleceu minhas estratégias didáticas, que abordaram o ensino 

da escrita de modo reflexivo, não mecânico. 

Por intermédio dos jogos e diversos textos eu oportunizava um conhecimento 

amplo, pois entendia que os indivíduos se apropriam do Sistema de Escrita Alfabética 

ao mesmo tempo em que participam de práticas letradas com os gêneros textuais que 

circulam na sociedade. 
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Figura 96 — Tecnologia - Jogos 

 
Fonte: Própria autoria 

 

5.2 Tecnologia 

Inicio com a imagem acima para comprovar o quanto a tecnologia aproxima-se 

da linguagem desses alunos, os atuais nativos digitais. Essa criança, de 

aproximadamente, 4 anos, é letrada, visto que conseguiu buscar o jogo que a 

interessava e, antes de instalá-lo, ouviu a resenha para ver se, realmente, interessava 

e, somente após isso, resolveu “baixar” e jogar. Assim, diante de vários fatos, não há 

como pensar em uma educação nesse século sem a tecnologia. Certamente, não é o 

único instrumento para tal finalidade. Assim, após a comprovação de que os alunos 

dessa sala precisariam de algo a mais, procurei alternativas e junto à tecnologia, do 

brincar e da afetividade, consegui reacender a chama do querer, da vontade, outrora 

adormecida a qual foi um “estopim” para incentivá-los ao aprendizado, pois entendia 

que não conseguiria êxito se mantivesse a mesma forma de ensino. Utilizar essa mídia 

é fundamental, principalmente para crianças que já nasceram em uma época onde o 

computador é utilizado para realizar inúmeras tarefas simples do cotidiano. 

Porém, o ambiente escolar, a própria estrutura da escola não está preparada 

para subsidiar o desenvolvimento pleno do cidadão. Percebemos que o aluno vive em 
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uma realidade e, quando chega à escola, é obrigado a submeter-se a uma realidade 

alternativa para cumprir as exigências impostas pelo “sistema”.  

Vivemos o “momento” da tecnologia onde as pessoas estão conectadas em 

boa parte do tempo, na internet, nas redes sociais, nos blogs, trocando mensagens 

instantâneas por celular, enviando fotos e compartilhando-as com seus colegas quase 

que instantaneamente. Vivemos um “momento” de interatividade e de 

relacionamentos nunca antes alcançados. A tecnologia e o desenvolvimento 

tecnológico transformaram a sociedade em uma nova sociedade, com outras 

preocupações, anseios e necessidades. (MORAN, 2000, LÈVY, 2000) 

Contudo, a escola e as políticas educacionais não acompanharam este 

desenvolvimento. A escola ainda apresenta os mesmos moldes da modernidade, 

embasada em metodologias positivistas, que privilegiavam os prodígios da memória. 

A escola atual tem um formato e uma dinâmica que ferem a própria constituição, visto 

que esta garante o direito de preparar o cidadão para a vida em sociedade e para o 

mundo do trabalho.  

Nessa direção, aliei-me à tecnologia, ferramenta importante e muito agradável 

de interagir, acreditando estar no caminho certo, pois não haveria outro, já que a 

tecnologia estava em toda a parte e a cibercultura surgiu e tínhamos de nos adaptar. 

Aportei-me na temática que Pierre Lévy desenvolve a respeito dos conceitos das 

tecnologias da inteligência e inteligência coletiva, assim como o saber e o 

conhecimento que permeiam a educação do futuro, em que pontua que: 

As mudanças que chegam à educação e à gestão de conhecimentos 
delineiam os princípios de uma nova sociedade. Em consequência, a 
escola e os educadores enfrentam uma adequação de seus 
fundamentos pedagógicos com todos os recursos das tecnologias de 
aprendizagem. (LÉVY, 2001b) 

Para mim, foi fácil alinhar-me, pois já estava bastante incomodada com o 

mesmo formato educacional de outrora. Dessarte, tive a percepção, desde meados 

de 2016, quando procurei uma pós-graduação em tecnologia, que não poderíamos 

continuar com aquela escola tradicional, ou seja, modelo século XV, aquela do quadro 

e do giz, já que hoje lidava com alunos do século XXI. 

 Também sabia não poder desprezar os conhecimentos pedagógicos que 

perduraram e deram certo até o presente. Não era necessário romper definitivamente 

com aquela forma de ensino, teríamos que agregá-la à lousa virtual e os sistemas 

interativos de comunicação, lembrando que a educação e qualidade não estão 
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somente relacionadas ao uso das tecnologias, aliás, essa sem a maestria do educador 

e mediação não aconteceria. Por esse motivo, é mister pensar na formação dos 

professores, gestores e da própria escola e como promover o trabalho em torno de 

um projeto consistente e global: 

[…] o conhecimento deve se referir ao global. O global sendo, bem 
entendido, a situação de nosso planeta, onde, evidentemente, os 
acidentes locais têm repercussão sobre o conjunto e as ações do 
conjunto sobre os acidentes locais. (MORIN, 2000, p. 04). 
 
[...] é preciso educar para usos democráticos, mais progressistas e 
participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos 
indivíduos”, pois, segundo o autor, ao chegar à escola à escola, os 
processos fundamentais de aprendizagens já estão desenvolvidos de 
forma significativa. (MORAN, 2000, p. 50) 

Hoje, há um paradoxo, professores excelentes que não conseguem se alinhar 

à tecnologia e alunos, ditos fracos, que dominam a ferramenta, ou seja, estamos 

convivendo com o desafio de educar em uma sociedade que se transforma 

aceleradamente, que se faz e desfaz com uma impressionante rapidez. 

Não há como não pensar na informática no contexto educacional, visto que é 

uma importante ferramenta cujo intuito é proporcionar o aprendizado de modo mais 

dinamizado, até mesmo pelo fato de o computador, a informática e a conexão em rede 

estarem presentes em todos os aspectos da vida social e da vida cultural do ser 

humano hoje que vive na área urbana e até na rural, em uma sociedade moderna. 

Hoje os professores ao utilizarem a internet e levarem essa ferramenta aos 

seus alunos, estão se apropriando de práticas sociais da linguagem reais, já que 

poderão interagir com outros e aprender ou passar conhecimentos. 

Moran e Almeida apontam que o computador utilizado de forma ampla e a 

afetividade ajudará no processo de alfabetização que: 

integrará melhor as tecnologias com a afetividade, o humanismo e a 
ética. Será um professor mais criativo, experimentador, orientador de 
processos de aprendizagem […]. Assim utilizar a tecnologia com 
crianças traz benefícios para o desenvolvimento da alfabetização e do 
letramento e também pelo simples fato de ensinar aos alunos a utilizá-
la para melhorar a vida. (2003, p. 98)  

 A educação do futuro tem de ser focada e centrada no ser humano, pois “a 

educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal centrado na condição 

humana” (MORIN, 2000, p. 47). 
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 Hoje a tecnologia é parte integrante de nossas vidas, a criança, mesmo sem 

conhecer as letras, manuseia de forma clara essa tecnologia, consegue utilizar para 

seus objetivos, sejam jogos ou outras atividades e, como pontua Magda Soares,  no 

que tange ao letramento, a criança quando vem à escola, dá continuidade a um 

trabalho de letramento que ela já vinha desenvolvendo dentro do seio da família e da 

sociedade como um todo, e, em contato, com outros textos, com outros gêneros, com 

atividades que o professor estimula, como, por exemplo, ouvir cantigas, cantar 

músicas de roda, declamar poemas, produzir poemas, ter contato com brincadeiras, 

com jogos, ler e escutar fábulas, contos maravilhosos, logo, é possível também utilizar 

na alfabetização, já que o educando, brincando com jogos ou outras atividades como 

ouvir músicas, etc., tudo pensado em torno do sistema alfabético, fará com que crie  

hipóteses da escrita de algumas palavras, como o seu nome e dos colegas.

 Como já apontava Paulo Freire: 

Ninguém vive só ou constrói algo só, principalmente quando falamos 
de escola/educação. Espera-se que haja, pelo menos, uma pessoa em 
cada ponta. Então. E o ideal é que, “na experiência educativa, 
educandos, educadores e educadoras, juntos, “convivam” de tal 
maneira com este como com outros saberes” (FREIRE, 2012, p. 34). 

Hodiernamente, temos um problema, pois muitos professores ainda não estão 

em consonância com a tecnologia e a linguagem virtual, logo, parecerá uma torre de 

Babel, onde o aluno não entenderá o professor e vice-versa:  

Portanto, o ato de alfabetizar tecnologicamente professores e alunos 
apresenta-se como essencial, pois a negligência do funcionamento 
das novas técnicas, que estão inseridas no processo de ensino-
aprendizagem, poderá influenciar na qualidade da educação 
(MORAN, 2000). 
 
Assim, é o professor quem tem de se familiarizar com as tecnologias 
e deveria ser crítico em relação as suas práticas pedagógicas e 
dominar o uso da tecnologia. Devendo considerar que as tecnologias 
são ferramentas que auxiliam na construção do conhecimento, do 
raciocínio e interpretação (MORAN, 2000). 

As novas tecnologias se tornaram então excelentes ferramentas de apoio ao 

processo educacional e, para que isso ocorro, essa aderência às novas tecnologias 

faz-se necessária competência por parte do docente. 

Ainda, apoiando-me nas ideias de Moran (2000), destaco que ensinar não 

depende apenas de tecnologias, senão “já teríamos achado as melhores soluções há 

muito tempo” (p. 12).  
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Ou seja, a educação não está diretamente ligada ao uso de recursos 

tecnológicos, mas à forma como seus recursos utilizados podem potencializar os 

processos educativos. Também se torna importante compreender que as tecnologias 

não são apenas as novas invenções, mas abrangem todos os recursos usados para 

mediar o ensino e a aprendizagem. 

Utilizei várias formas de intervenção para que ocorresse o desenvolvimento 

daquelas crianças como a fonologia, jogos, leitura e tecnologia. 

Todas as abordagens já citadas levei e refazia com o auxílio da tecnologia. 

Montava joguinhos apresentando a fonologia, completando palavras, frases. Usava 

muito rimas, aliterações, isto é, o que eu apresentava no papel levava para o jogo e 

também para a tecnologia, porque sabia que aquela linguagem era atual para eles e 

se identificavam muito com isso. Por meio dos jogos, percebia as dificuldades e assim 

criava mais jogos e aquelas crianças adoravam a escola, porque agora era outro 

formato, era o brincar, novamente, presente nessas ações. 

Figura 97 — Sala de aula – Alfabetização - Tecnologia    

  
Fonte: Própria autoria 
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5.3 Afetividade 

Ao chegar a essa escola, ficou muito claro que eu deveria elevar a autoestima 

das crianças, porque havia ali uma contradição muito latente. Percebi-as muito 

espertas e não conseguia associar o conhecimento delas ao fracasso escolar, pois eu 

já trazia comigo um perfil desolador, que seria mudado à medida em que convivia com 

elas e as observava.  

Aquele espaço era, para mim, uma enorme contradição e eu achei melhor usar 

a voz do coração para que eu me entendesse, porque sabia que, tão importante 

quanto as metodologias de ensino usadas no cotidiano escolar, teria de abrir espaço 

para o afeto, pois esse ocupa uma grande parte na construção do conhecimento, 

como afirmam alguns teóricos da psicologia do desenvolvimento, como Piaget, 

Vigotski e Wallon.  

Segundo Wallon (1975), há duas funções básicas que constituem a 

personalidade: afetividade, relacionada às sensibilidades internas, que se orienta em 

direção ao mundo social e para a construção da pessoa; e a inteligência, por sua vez, 

vinculada às sensibilidades externas e voltada para o mundo físico, para a construção 

do objeto.  

Diante desse conhecimento, notei que nas relações entre sujeito e objeto do 

conhecimento, a afetividade se faz presente na mediação sutil que incentiva a 

empatia, a curiosidade, capaz de fazer a criança avançar em suas hipóteses no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem.  

Logo, a razão e emoção não se dissociam, já que uma não acontece sem a 

outra. Ter consciência das relações afetivas que ocorrem de forma sensível e 

predominante nos momentos de mediação cotidiana está em consonância com a ideia 

de educação mais humana, tratando a criança como pessoa completa e possibilitando 

que o momento de aprendizado não se desvincule do ser-criança, isto é, dos seus 

interesses e necessidades. 

Segundo Wallon, é pela inserção na cultura que o homem se desenvolve como 

ser humano e, dessa maneira, o que antes eram efeitos biológicos se tornam mais 

complexos, afetividade e inteligência se fundem no decorrer do desenvolvimento 

humano. No contexto sociocultural, os pais e professores são importantes mediadores 

dos filhos como objetos culturais. Tais mediações são afetivas e determinam as 

relações entre sujeitos e objetos.  
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Almeida (2012, p. 51) salienta que: 

[...] para Wallon, a inteligência tem no desenvolvimento a função de 
observar o mundo exterior para descobrir, explicar e transformar os 
seres e as coisas. Esse conhecimento do mundo decorre da 
transformação do real em mental, isto é, da capacidade do homem de 
representar o mundo concreto. (p.51) 

O afeto deve ser visto como um comprometimento pessoal e profissional do 

educador, muito além da amizade e do carinho. Se não houver essa afetividade, 

dificilmente o aluno conseguirá aprender, e o educador deve realizar de forma eficaz 

o seu fazer docente, com respeito pelo aluno e acreditando que ele é um ser de infinita 

capacidade.  

Quando se pensa na função de professor, acredita-se que é uma função/cargo 

que emprega muito afetividade. Esta é vista como uma característica de seus afazeres 

e ela é que teria direcionado essa pessoa a tornar-se um professor. 

Com o contato próximo e diário professor e aluno, há a construção de uma 

relação de afetividade. É muito difícil encontrar um professor que não tenha esse 

olhar.  

Os conhecimentos se constroem a partir das relações que as pessoas 

estabelecem e a qualidade dessas relações estabelecidas com o mundo permite ao 

educando se contextualizar com seu educador e demonstrar o retorno desta 

interrelação.  

Assim, Wallon assevera que: 

O eu e o outro constituem-se, então, simultaneamente, a partir, de um 
processo gradual de diferenciação, oposição e complementaridade 
recíproca. Compreendidos como um par antagônico, complementam-
se pela própria oposição. De fato, o Outro faz-se atribuir tanta 
realidade íntima pela consciência como o Eu, e o Eu não parece 
comportar menos aparências externas que o Outro (WALLON, 1975, 
p.159)  

Segundo Mahoney e Almeida (2007, p.17, p.18), participam os seguintes 

aspectos do chamado “conjunto funcional afetividade”: emoção, sentimento e paixão. 

Estes três resultam de fatores orgânicos e sociais, que correspondem, 

respectivamente, à ativação fisiológica, à ativação representacional e do autocontrole, 

tendo os seguintes significados: 

Emoção: É o recurso de ligação entre o mundo físico e cultural. 
Compõe sistemas de atitudes percebidas pela expressão corporal, de 
forma que são estabelecidos padrões para a alegria, o medo, a 
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tristeza, a raiva etc. A emoção estimula o desenvolvimento cognitivo e 
incentiva mudanças que tendem a uma diminuição deste sentimento. 
Sentimento: É a expressão representacional da afetividade, não 
implicando em relações diretas como na emoção. O sentimento tende 
a reprimir, a impor controles que quebrem a potência da emoção. O 
indivíduo adulto tem mais facilidades em expressá-lo, através da 
observação, das expressões nas horas oportunas, da tradução de 
seus motivos e circunstâncias. 
Paixão: Revela o aparecimento do autocontrole como condição para 
dominar uma situação. Para isso, configura a situação, o 
comportamento, de forma a atender às necessidades afetivas.  

Mahoney (2004) nos adverte que muitos docentes confundem emoção e 

sentimentos com carícias e abraços e se distanciam das reais implicações dos 

sentimentos e emoções que se manifestam em todas as fases do desenvolvimento, 

com maior ou menor intensidade. 

O afeto é muito importante nas ações humanas e, como tal, deve ser valorizado 

no processo de ensino e aprendizagem, já que todos têm seus sentimentos e 

emoções, os quais devem ser respeitados, seja na vida cotidiana e dentro de sala de 

aula. Uma pessoa em formação precisa de orientação quanto aos seus sentimentos, 

como lidar com o que sente para que possa compreender melhor o mundo que o 

cerca.  

Como cada ser é único e tem sua própria opinião e visão de mundo, não é fácil 

pensar em um trabalho docente baseado na afetividade não é tão fácil. Mas, mesmo 

com as adversidades, é preciso que os professores conheçam melhor seus alunos, 

se aproximem mais e se dediquem a suas aprendizagens, para tornar possível a 

formação de seres pensantes e transformadores da realidade, pois a aprendizagem 

se dá de forma mais fácil se houver essa interação, respeito e admiração de ambos. 

A educação, diante de tantos problemas pedagógicos, precisou ser aos 

poucos transformada. Há fatores que precisam ser observados, pois as diferentes 

idades do homem e da criança e suas estruturas se diferenciam. Sabe-se que o 

princípio da psicologia infantil se dá por intermédio de fatores e de genética e há os 

estágios de desenvolvimento: psicomotor: emotivo, sensitivo-motor e projetivo.  

Segundo Wallon (1975), para se conhecer a natureza das funções e suas 

relações, não basta uma análise neurológica, a qual pode dar referências sobre o 

desenvolvimento maturacional psicológico que organiza e estrutura as funções 

orgânicas ao longo da vida, mas para que haja o estímulo, tem de haver uma 
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estruturação contínua e constante integração com o meio, para dar condições à 

evolução individual dentro do coletivo.  

Também aponta que o meio se modifica à medida que se desenvolve o 

psiquismo, possibilitando respostas cada vez mais diferenciadas e específicas para 

as mais diversas situações. Por essas razões, as insuficiências psicomotoras não 

podem ser isoladas do conjunto e o que se observa não é resultante apenas das 

deficiências em si, mas também, das reações das áreas que não apresentam isso. 

Henri Wallon (1975, 1995) nos traz contribuições importantes onde aponta 

material para elaboração de uma concepção psicobiológica do desenvolvimento, que 

atenta para os múltiplos aspectos que estavam envolvidos nos quadros psicomotores 

apresentados pelas crianças, a saber, fatores orgânicos, fatores ligados ao meio 

ambiente, meio familiar, cultural etc.  

O autor pôde perceber as conexões e interdependências entre as diversas 

regiões do sistema nervoso, bem como apreender fases de desenvolvimento que 

ocorrem em todas as crianças, mas que naquelas com disfunções psicomotoras 

tornam-se mais facilmente detectáveis, devido à menor velocidade nas 

transformações que ocorrem durante o desenvolvimento e pelas regressões e 

fixações que podem ser notadas. 

Para Wallon (1975, 2008), o único método capaz de apreender os 3 fenômenos 

psicológicos, pois possibilita ir além da mera descrição do efeito e do comportamento 

observável, incluindo a causalidade e a subjetividade inerente ao observador, sem 

ser, porém, um decalque exato e completo da realidade, destacando a necessidade 

da definição de referências que direcionem os objetivos destas.  

Wallon (2008) propõe as quatro primeiras fases ou etapas do desenvolvimento 

infantil: Impulsivo, Emotivo, Sensitivo-motor, Projetivo, as quais são observadas entre 

os momentos em que a criança dispende ou acumula energia, baseado na observação 

das atividades (ações/comportamentos) da criança. Essas fases passam a ser 

consideradas como dois estágios de desenvolvimento: Impulsivo-emocional e 

Sensório-motor e projetivo, os quais formam, para Wallon, um sistema integrado com 

atividades preponderantes e alternantes, sendo, respectivamente, atividade reflexa e 

de relação, no primeiro, e atividade de investigação e exploração, vividas pela criança 

na intrínseca relação estabelecida com os meios a que pertence. 

Quanto ao aspecto evolutivo do sistema nervoso, Wallon pontua que as 

emoções são organizadas e delineiam a transição entre os automatismos e a vida 
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intelectual, simbólica.  Ou seja, a possibilidade da existência da linguagem resultaria 

da ação humana na vida em sociedade, conjuntamente com as condições anatomo-

fisiológicas para seu desenvolvimento. Logo, sociedade, Homem e sua compleição 

psicofisiológica implicam-se mutuamente.  

Há uma ligação entre emoção e função postural, pois a emoção tem como 

condição fundamental as variações no tônus muscular, tanto dos músculos estriados 

(músculos que revestem o corpo), músculos cardíacos (músculos que formam o 

coração), como dos lisos (músculos das vísceras). Através da ação visceral, a emoção 

fornece vigor e energia às reações do automatismo e a função postural compõe 

atitudes que dão origem e permitem a manutenção do movimento e da conduta que 

podem se traduzir em comportamentos observáveis, servindo às relações dos 

indivíduos entre si, promovendo as elaborações mentais e, mais ainda, viabilizando a 

constituição dos grupos.  

A emoção é contagiante e suscita reações similares ou recíprocas no outro 

que une, associa e arrasta indivíduos juntos para a ação e possibilita, dessa forma, a 

adaptação que constitui a ação em comum, a vida em grupo. É muito importante, 

segundo Wallon (2008), a importância e a influência das emoções no desenvolvimento 

da criança, em todos os seus aspectos, especialmente na gênese da consciência 

objetiva. Para ele a vida de um organismo é um todo indissolúvel em seu 

funcionamento, cuja unidade apresenta possibilidades de diferentes graus de 

complexidade de acordo com a diferenciação de suas funções:  

[...] do ato motor à representação houve transposição, sublimação 
desta intuição que, de incluída nas relações entre o organismo e o 
meio físico, se tornou esquematização mental. A evolução ocorrida 
entre o ato e o pensamento explica-se simultaneamente pelo oposto e 
pelo mesmo. (WALLON, 2008, p. 224). 

Wallon afirma que não se pode imaginar a atividade de um sistema excluindo 

outros, nem fragmentando-o. Postula ainda sua concepção interacionista de que a 

atividade do córtex cerebral (região mais complexa e integradora do sistema nervoso) 

desenvolve-se “na ação do universo sobre o homem e na do homem sobre o universo, 

subordinando muito mais estreitamente a sua própria atividade e a atividade dos 

centros nervosos subjacentes.” (p.82)  

A afetividade, assim como a cognição, é um elemento fundamental na 

psicogênese da pessoa completa, sendo o seu desenvolvimento também relacionado 
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às bases biológicas e suas constantes interações com o meio. De maneira que é 

importante visualizá-los em constante interação quando do surgimento da inteligência. 

Refletindo sobre as origens orgânicas da inteligência, Wallon (2008, p. 117) destaca:  

O que permite à inteligência esta transferência do plano motor para o 
plano especulativo não pode evidentemente ser explicado, no 
desenvolvimento do indivíduo, pelo simples fato de suas experiências 
motoras combinarem-se entre si para melhor adaptar-se exigências 
múltiplas e instáveis do real. O que está em jogo são as aptidões da 
espécie, particularmente as que fazem do homem um ser 
essencialmente social. 

O domínio funcional cognitivo oferece um conjunto de funções que permite: 

[...] identificar e definir [...] significações, classificá-las, dissociá-las, 
reuni-las, confrontar suas relações lógicas e experimentais, tentar 
reconstruir por meio delas qual pode ser a estrutura das coisas 
(WALLON, 2008, p. 117).  
  
[...] a aquisição e a manutenção do conhecimento por meio de 
imagens, noções, ideias e representações. É ele que permite ainda 
registrar e rever o passado, fixar e analisar o presente e projetar 
futuros possíveis e imaginários (MAHONEY e ALMEIDA, 2007, p. 18). 

Mahoney e Almeida (2007, p.17) definem afetividade como: “capacidade, 

disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por meio de 

sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis”. 

Wallon nos aponta que a criança não é apenas cabeça, mas comprova também 

a existência de um corpo e emoções em sala de aula. 

Para brincar existe um acordo sobre as regras ou uma construção de regras 

que são produzidas à medida que se desenvolve a brincadeira e sendo desfeita 

quando não é bem aceita pelos participantes: 

(...) o adulto batizou de brincadeira todos os comportamentos de 
descoberta da criança. Os adultos brincam com as crianças e é ele 
inicialmente o brinquedo, o expectador ativo e depois o real parceiro. 
Ela aprende, a compreender, dominar e depois produzir uma situação 
específica distinta de outras situações. (WALLON, 2008.p. 98) 

Wallon (1879-1962) evidenciou a importância das inter-relações sociais para o 

desenvolvimento do ser humano e que a mediação das relações emotivo/sentimentais 

será decisiva para o fracasso ou sucesso escolar: “A criança não sabe senão viver a 

sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto.” (WALLON, 1975) 
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Entender como o aluno constrói conhecimento e como os afetos interferem 

nesse processo é fundamental para que vislumbremos novos prismas que possam 

servir de parâmetros às novas propostas de políticas públicas em educação, de 

diretrizes que possam melhor nortear o atual currículo, a formação inicial e continuada 

de nossos professores, bem como a forma de apresentação dos conteúdos, com o 

desenvolvimento de situações de aprendizagem mais próximas à condição 

psicogenética dos educandos. 

Para Wallon (1986), o desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor ocorrem de 

forma integrada com o meio social, o que seus estudiosos mais tarde denominaram 

de “psicogênese da pessoa completa”. Na proposta de Wallon não há a supremacia 

de um campo funcional sobre o outro, mas sim alternâncias e preponderâncias de 

domínios de forma integrada. Na psicogenética de Wallon, a pessoa se desenvolve 

gradual e progressivamente em uma integração dos aspectos motores, afetivos e 

cognitivos, sendo o meio social o grande responsável pelo desenvolvimento da 

criança.  

Destacando como o conjunto funcional afetivo influencia o meio social e afeta 

o cognitivo, Wallon (1986, p. 146) aponta que:  

[...] a coesão de reações, atitudes e sentimentos, que as emoções são 
capazes de realizar em um grupo, explica o papel que elas devem ter 
desempenhado nos primeiros tempos das sociedades humanas: ainda 
hoje são as emoções que criam um público, que animam uma 
multidão, por uma espécie de consentimento geral que escapa ao 
controle de cada um. Elas suscitam arrebatamentos coletivos capazes 
de escandalizar, por vezes, a razão individual. 
 
É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão 
de suas idades, ela é um único e mesmo ser em curso de 
metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será 
por isso ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade. 
(WALLON, 2008, p. 198). 

A lei da predominância propõe que, ao interagir afetiva e cognitivamente com o 

meio, a criança em cada domínio cognitivo e em cada fase de seu desenvolvimento 

apresenta predomínio de uma das funções, ora cognitiva, voltada para o 

conhecimento externo, ora afetiva, voltada para a construção do eu: “Na proposta 

educativa walloniana, a integração é um conceito fundamental na formação do 

educando” (MAHONEY, 2004, p.15). 

E a autora continua:  
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E, embora esses tenham identidade estrutural e funcional 
diferenciadas, estão integrados, ou seja, um é parte constitutiva dos 
outros e a separação só é necessária apenas para a descrição do 
processo. Assim, acredito que qualquer atividade humana interfere em 
todos eles, pois a atividade motora tem ressonâncias afetivas e 
cognitivas; toda disposição afetiva tem ressonâncias motoras e 
cognitivas; toda operação mental tem ressonâncias afetivas e motoras 
e, todas essas ressonâncias têm um impacto no quarto conjunto: a 
pessoa, que, ao mesmo tempo em que garante essa integração, é 
resultado dela (MAHONEY, 2004, p. 15). 

Portanto, se houver o predomínio de emoções, a criança volta-se para si, já se 

o domínio é cognitivo, ela volta-se para o meio social e para o movimento. Não existe 

domínio completo de cognição ou de afetos, pois pesquisas apontam que as áreas do 

cérebro que comandam nossas decisões são influenciadas pelas emoções. A tomada 

de decisões perpassa regiões de nosso cérebro que disparam os marcadores 

sinápticos responsáveis pelos impulsos para ação. Pesquisas apontam que a 

eliminação da sinaptofisina provoca mudanças de comportamento, como aumento do 

comportamento exploratório, dificuldades para reconhecer novos objetos e redução 

no aprendizado espacial.  

Tomaremos de empréstimo a divisão apresentada por Mahoney e Almeida 

(2007) sobre as etapas de desenvolvimento. A 1ª etapa proposta é o Estágio Impulsivo 

Emocional – do nascimento até 1º ano de vida do bebê. A linguagem com a qual o 

bebê se relaciona com o mundo é a emocional-afetiva. Caracteriza-se por apresentar 

predomínio proprioceptivo (músculos) e interoceptiva (vísceras), em um estado de 

indiscernimento entre a criança e o meio externo, marcado por gestos explosivos e 

descoordenados, em total dependência do meio social. Fase centrípeta, com 

manifestações de indiferença em relação ao outro, predomínio da atividade tônica, 

automática nos primeiros meses, emotiva:  

O processo ensino-aprendizagem exige respostas corporais, contatos 
epidérmicos, daí a importância de se ligar ao seu cuidador, que 
segure, carregue, que embale. Através dessa fusão, a criança 
participa intensamente do ambiente e, apesar de percepções, 
sensações nebulosas, pouco claras, vai-se familiarizando e 
apreendendo esse mundo, portanto, iniciando um processo de 
diferenciação (MAHONEY e ALMEIDA, 2007, p. 22).  

Wallon (1975) propõe que a criança é afetada desde o nascimento e que este 

estado de afetação exerce ação determinante na evolução mental dela, desde o 

nascimento. O social e o orgânico se misturam desde o nascimento. A evolução 

mental da criança inicia-se tão rápido se iniciem suas inter-relações com o meio social. 
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A afetividade, na ótica de Wallon (1975), está intimamente ligada à inteligência. Para 

este pensador, existe uma distinção entre emoção e afetividade. A emoção 

caracteriza-se pela manifestação de estados subjetivos, ligados ao caráter biológico 

da criança, expressa através de sinais como desconforto, fome e choro. Tais 

alterações emocionais podem produzir contrações musculares e mudança no estado 

de espírito do ser humano. As pesquisas de Wallon focaram inicialmente bebês e 

crianças, porém pesquisadores contemporâneos estenderam suas reflexões e 

contribuições a uma maior amplitude de relações humanas. Para Wallon,  

As influências afectivas que rodeiam a criança desde o berço não 
podem deixar de exercer uma ação determinante na sua evolução 
mental. Não porque originem completamente as suas atitudes e as 
suas maneiras de sentir, mas, pelo contrário, precisamente porque se 
dirigem, a medida que eles vão despertando, aos automatismos que o 
desenvolvimento espontâneo das estruturas nervosas mantem em 
potência e, por seu intermédio, as reações intimas e fundamentais. 
Assim se mistura o social com o orgânico. (WALLON, 1975, p. 149-
150)  

Dessa maneira, poderíamos estabelecer que o afeto é uma transformação, à 

medida que, ao sermos afetados, o nosso organismo recebe os estímulos traduzidos 

em impulsos elétricos e conduzidos ao nosso cérebro. Este, por sua vez, traduz tais 

estímulos em ações fisiológicas e dispara novos impulsos elétricos em forma de 

ordenamentos ao nosso sistema nervoso central que aciona partes específicas de 

nosso corpo, um reflexo, um tique, um suor a mais, um desconforto estomacal, 

gastrointestinal, paralisia momentânea, irritação desmedida, angústia, riso, choro, um 

ou mais sintomas perceptíveis concomitantes ou sequenciais.  

Quando nos referimos aos afetos, resgatamos os conceitos dos movimentos 

em nosso corpo, de sua parte observável. Uma risada súbita, angústia, aumento da 

serotonina ou adrenalina no sangue, aumento dos batimentos cardíacos. Em suma, 

os afetos nos transformam, no sentido literal do termo, nos colocam em uma nova 

condição em relação a nós mesmos e em relação aos estímulos futuros. Tais afetos 

podem causar movimento de acomodação, à medida que situações, ou melhor, afetos 

semelhantes forem acontecendo, as respostas fisiológicas e neurológicas passam a 

ser mais amenas em relação à experiência anterior, ou não se acomodar, produzindo 

a mesma resposta em decorrência de afetos recorrentes. Ou também, produzir outras 

reações fisiológicas, neurais, indesejáveis. Não está sendo proposto aqui um 

condicionamento do nosso corpo, mas sim um entendimento das reais implicações de 
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um afeto em nosso organismo e, consequentemente, seus reflexos em uma conduta 

sociável. Para Wallon (1975), as manifestações afetivas intensificam-se à medida que 

a criança “matura”, envolvendo sentimentos, de origem mais psicológica, e emoções, 

de origem mais biológica. À medida que a criança se desenvolve, manifestam-se 

elementos simbólicos que engendram a produção dos afetos. Mahoney (2000), ao 

retratar os domínios funcionais wallonianos, apresenta-nos de forma plástica a 

proposta do autor:  

O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses 
aspectos tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão 
tão integrados que cada um é parte constitutiva dos outros. Sua 
separação se faz necessária apenas para a descrição do processo. 
Uma das consequências dessa interpretação é de que qualquer 
atividade humana sempre interfere em todos eles. Qualquer atividade 
motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas; toda disposição afetiva 
tem ressonâncias motoras e cognitivas; toda operação mental tem 
ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas ressonâncias têm um 
impacto no quarto conjunto: a pessoa. (MAHONEY, 2000, p. 15). 

Wallon entende por pessoa um “ser total, físico-psíquico e tal como ele se 

manifesta pelo conjunto do seu comportamento” (Wallon, 1975, p.131). Diz: 

Toda criança tem um determinado tempo para se desenvolver. 
Depende somente da idade e do ambiente em que ela esteja para 
conquista de cada fase, uns alcançam essa transformação antes da 
idade prevista e outras no tempo determinado. 

Criamos nossa “Árvore dos Sentimentos”, com a proposta de que cada um 

construísse a sua e escrevesse, a seu modo e sinalizasse, diariamente, os seus 

sentimentos. Isso foi bem positivo, pois adoravam mostrar como estavam e isso 

também facilitava o meu (e dos amigos) entendimento diante de algumas reações. A 

turminha se fortalecia e se fortalecia. 
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Figura 98 — Criação da Árvore do Sentimento 

     

 
Fonte: Própria autoria 

 

Figura 99 — Sala de aula –  Afetividade 

   

  Fonte: Própria autoria 
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5.4 Leitura 

Percebi com muita clareza que a leitura não era uma prática e que deixou um 

pouco a desejar, ou seja, talvez pelo contexto social, não foi proporcionada essa 

prática àquelas crianças, comprometendo até a imaginação delas, justo o que 

precisava acontecer na infância. Elas tinham a autoestima muito baixa, talvez até pela 

falta de leitura, tão fundamental para o desenvolvimento infantil. Sabemos que 

crianças que interagem com seus pais em situação de escrita, que exploram materiais 

impressos e observam seus pais a ler e escrever desenvolvem suas habilidades 

fundamentais para alfabetização. E eu os fazia sonhar e imaginar:  

Literacia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
relacionados à leitura e à escrita, bem como sua prática produtiva. 
Pode compreender vários níveis: desde o mais básico, como o da 
literacia emergente, até o mais avançado, em que a pessoa que já é 
capaz de ler e escrever faz uso produtivo, eficiente e frequente dessas 
capacidades, empregando-as na aquisição, na transmissão e, por 
vezes, na produção do conhecimento (MORAIS, 2014). 

 Antes mesmo do início do processo formal de alfabetização, a criança pode e 

deve aprender certas habilidades que serão importantes na aprendizagem da leitura 

e da escrita e terão papel determinante em sua trajetória escolar, chamada de literacia 

emergente. Esta constitui o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

relacionados à leitura e à escrita, desenvolvidos antes da alfabetização. 

 Assim, apresentei-lhe a literatura e a importância do ler e disponibilizei vários 

livros e um espaço destinado à leitura. Mas como ler se não estavam alfabetizados? 

Simples, eu lia e, mesmo não estando alfabetizados, eles começaram a desenvolver 

a imaginação. Nessa direção, ficavam interessados e queriam saber o final daquelas 

histórias. Isso também foi um grande aliado, porque, a partir daquele momento – eles 

queriam. 

 Tinham um mundo à sua volta, logo, começaram a criar o seu mundo e suas 

histórias. Portanto, queriam decifrar e interpretar o sentido das coisas que os 

cercavam, de enxergar o mundo sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade 

com o ficcional em que vivemos. O livro fazia tudo isso. 

 A leitura fazia parte da nossa rotina, e eles começaram a refletir mais e levar 

para dentro dela toda sua vivência pessoal e suas emoções, não importando, 

naquele momento, como liam, já que, segundo Leonardo Boff (1998, p. 9): 
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Ler significa reler e compreender. Cada um lê com os olhos que tem. 
E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a 
vista de um ponto. Para entender como alguém lê é necessário saber 
como são seus olhos e qual a sua visão de mundo. Isso faz da leitura 
sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. 
Para compreender é essencial conhecer o lugar social de quem olha. 
Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que experiência 
tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas 
da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da 
compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente 
que cada leitor é sempre um coautor. Porque cada um lê e relê com 
os olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir do mundo 
que habita. 

Assim como a alfabetização, há fases de desenvolvimento da leitura. Segundo 

Maluf (2005, P. 80), as Fases do Desenvolvimento da Leitura e da Escrita são: 

1. Fase pré-alfabética: a pessoa emprega predominantemente a estratégia de 
predição, usando de início pistas visuais, sem recorrer às relações entre letras 
e sons; lê palavras familiares por reconhecimento de cores e formas salientes 
em um rótulo, mas é incapaz de identificar diferenças nas letras; pode ainda 
conseguir escrever algumas palavras de memória. 

2. Fase alfabética parcial: a pessoa faz analogias, utilizando pistas fonológicas; 
depois de aprender os sons das letras, ela começa a utilizá-los para ler e 
escrever palavras.  

3. Fase alfabética completa: depois de conhecer todas as relações entre 
grafemas e fonemas e adquirir as habilidades de decodificação e de 
codificação, a pessoa passa a ler e a escrever palavras com autonomia. Fase 
alfabética consolidada: nesta fase de consolidação contínua ocorre o 
processamento de unidades cada vez maiores, como sílabas e morfemas, o 
que permite a pessoa ler com mais velocidade, precisão e fluência, e escrever 
com correção ortográfica.  

A leitura para uma criança traz enormes benefícios, já que a linguagem usada 

nos livros é mais complexa do que a usada tipicamente numa conversa, as crianças 

são expostas a formas gramaticais e sintáticas novas e com maior grau de dificuldade, 

a criança tem a atenção do adulto para clarificar, explicar ou questionar, promovendo 

o desenvolvimento de novos conhecimentos e reforçando a aprendizagem e a 

capacidade de leitura conjunta. É uma fonte de aprendizagem repetível, uma vez que 

o mesmo estímulo, o livro ou o texto, pode ser retido em diferentes momentos, 

possibilitando novas aprendizagens, assim como é o caso particular da aquisição de 

vocabulário novo. 

Utilizei várias estratégias para reforçar o envolvimento no desenvolvimento da 

linguagem e da alfabetização como a leitura de livros de histórias, proporcionando 

uma atmosfera calorosa e adequada para a leitura e escrita. Também criei um 

ambiente que apoiasse a escrita antecipada, garantindo a disponibilidade de papel, 



169 
 

 

 

lápis de cera, canetas, lápis e marcadores. Disponibilizei muitos livros para que eles 

desenvolvessem o gosto pela leitura. Também estimulava novos conhecimentos, 

vocabulário, envolvia atividades de alfabetização formal ou técnica como o 

conhecimento das letras e a leitura das palavras e estimulava toda a aprendizagem 

de letramento por meio de jogos de palavras. Muitas foram as histórias, de todas as 

áreas (sobre sentimentos, abuso infantil, separação, chegada de um irmão, mundo 

azul e mundo das descobertas). Eles gostavam e viajavam comigo. Palavras 

desconhecidas ou novas já não importavam, porque já conseguiam criar e entender 

todo o contexto. Sempre era interrompida, porque se identificavam com o assunto e 

eu buscava livros que fizessem parte do repertório deles, visando à participação e 

assim eram nossas tardes. Eu já conhecia um pouco de biblioterapia – um método 

profundo e eficaz que acredita na cura das feridas do corpo pelo simples ato de ler. 

Trazia essa prática para perceber um pouco os problemas na vida de cada um e 

apoiava, mostrava que eles não estavam sozinhos e assim os fortalecia. 

Eu precisava tê-los comigo o tempo todo e não desprezava o antigo, só os unia.  

Figura 100 — Sala de aula – Contação de História 

 

  
 

Fonte: Própria autoria 
 

 Iniciei a alfabetização das crianças com algumas crenças, principalmente 

acreditando ser vital apresentar o alfabeto, o reconhecimento dos nomes e os 

formatos das letras, com respectivos sons, ou seja, o começo do ensino da fônica: 
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[...] o conhecimento do alfabeto envolve mais do que a habilidade de 
recitar as letras de A até Z. Além da habilidade de enunciar todo o 
alfabeto na ordem, conhecer o alfabeto envolve a habilidade de 
reconhecer os nomes das letras individualmente, dentro e fora da 
sequência, de relacionar as formas maiúsculas  às formas minúsculas 
e, em conjunto com início do ensino da fônica, de reconhecer os sons 
que as letras representam [...] ao recitar (ou cantar) o alfabeto, as 
crianças aprendem os nomes das letras antes de aprender os seus 
formatos. Em outras palavras, não mostramos a letra e depois damos 
um nome a ela; em vez disso, primeiro a nomeamos e mostramos a 
sua forma (SAVAGE, 2015, p. 73-74). 

Muitos perguntavam sobre o método utilizado e eu percebia haver um problema 

metodológico entre os métodos analítico e sintético (fônico, silábico, global etc.), 

atribuindo-lhes uma conotação negativa. Logo, a pesquisa me direcionou às novas 

premissas dos anos 90 e trouxe um importante fator no cenário educacional, o 

“alfabetizar letrando” e que está em grande destaque atualmente, pois: 

[...] sugere um trabalho que partindo da realidade do aluno desenvolva 
e valorize sua oralidade por meio do diálogo, que trabalhe os 
conteúdos específicos da alfabetização e utilize estratégias às 
hipóteses dos níveis descritos na psicogênese da língua escrita 
(MENDONÇA e MENDONÇA, 2007, p. 24). 

Eu me questionava se, realmente, esgotava todas as alternativas 

metodológicas para a aprendizagem da leitura e da escrita. Como lembra Soares 

(2003, p. 8): 

Talvez se possa dizer que, para a prática da alfabetização, tinha-se, 
anteriormente, um método, e nenhuma teoria; com a mudança de 
concepção sobre o processo de aprendizagem da língua escrita, 
passou-se a ter uma teoria, e nenhum método. 

A autora continua: 
 

[...] acrescenta-se a esses equívocos e falsas inferências o também 
falso pressuposto, decorrente deles e delas, de que apenas do 
convívio intenso com o material escrito que circula nas práticas sociais, 
ou seja, do convívio com a cultura escrita, a criança se alfabetiza. A 
alfabetização, como processo de aquisição do sistema convencional 
de uma escrita alfabética e ortográfica, foi, assim, de certa forma 
obscurecida pelo letramento, porque este acabou por frequentemente 
prevalecer sobre aquela, que, como consequência, pede sua 
especificidade (SOARES, 2003, p. 9). 

Naquele momento, o método era irrelevante, porque entendia que os métodos 

“tradicionais”, não “funcionaram” e, acreditava que deveria utilizar tudo o que tinha, 

tanto o novo como o tradicional. Soares assinala: 
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[...] como no paradigma anterior, a aprendizagem da leitura e da 
escrita era considerada um problema essencialmente metodológico, 
os métodos que esse paradigma gerou – métodos analíticos e 
sintéticos – contaminaram o conceito de método de alfabetização, de 
modo que a rejeição a eles se tornou uma rejeição a método em 
alfabetização, de forma genérica (SOARES, 2017, p. 22). 

Achei que poderia letrar aquelas crianças, porque acreditava que seria o uso 

social, ou seja, fazia parte da vida deles e utilizaria as ações de alfabetizar e letrar 

simultaneamente. Apesar de distintas, naquele momento se entrelaçariam com o 

objetivo de “alfabetizar letrando”, isto é, ensinar a ler e a escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, tornando o aluno alfabetizado e letrado ao 

mesmo tempo (SOARES, 2017): 

[...] Uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada: sabe ler e 
escrever, mas não cultiva nem exerce práticas de leitura e de escrita, 
não lê livros, jornais, revistas, ou não é capaz de interpretar um texto 
lido: tem dificuldades para escrever uma carta, até um telegrama – é 
alfabetizada, mas não é letrada (SOARES, 2017, p. 47). 

Precisava diferenciar o processo de aquisição da língua (oral e escrita) do 

processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita): 

[...] etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o 
significado de levar à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar o código 
da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever; 
pedagogicamente, atribuir um significado muito amplo ao processo de 
alfabetização seria negar-lhe a especificidade, com reflexos 
indesejáveis na caracterização de sua natureza, na configuração das 
habilidades básicas de leitura e escrita, na definição da competência 
em alfabetizar (SOARES, 2017, p. 16). 

A oportunidade de apresentar a literatura àquelas crianças era muito 

importante, pois muito se falava sobre a falta de interpretação e compreensão da 

leitura e eu começava a entender o conceito de analfabetismo funcional, ou seja, 

aplicado à pessoa que não conseguia “funcionar” nas práticas letradas de sua 

comunidade, mesmo sendo alfabetizada: 

[...] ora, funcionar em atividades e práticas letradas muito diversas – 
que vão do pregão da feira livre à retirada de dinheiro com cartão 
magnético; de admirar uma vitrine do comércio central a ver um filme 
legendado, de tomar ônibus a ler um romance – requer competências 
e capacidades de leitura e escrita mais amplas e também muito 
diversificadas, que aqui opto por denominar (níveis de) alfabetismo 
(RANGEL e ROJO, 2010, p. 25).  
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Segundo os autores, essas competências/capacidades de leitura e escrita 

envolvidas nas atividades letradas têm relação direta com a vida das pessoas e sua 

cultura, sendo, então, consideradas práticas variáveis e diversificadas:   

[...] usado pela primeira vez no Brasil, como uma tradução para a 
palavra inglesa literacy, no livro de Mary Kato de 1986. No mundo da 
escrita, o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais 
de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, 
sejam eles valorizados ou não valorizados socialmente, locais 
(próprios de uma comunidade específica) ou globais, recobrindo 
contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola 
etc.), em grupos sociais e comunidades diversificadas culturalmente 
(RANGEL e ROJO, 2010, p. 25-26). 

No primeiro momento, antes do ingresso no mestrado, não conseguia perceber 

que a alfabetização e letramento caminhavam juntos, eu os fragmentava, dividia, mas 

com leituras e pesquisa, percebi que se dão juntos, mesmo sendo diferenciados, pois, 

segundo Soares (2017) e Mendonça e Mendonça (2007), a alfabetização e o 

letramento são processos distintos, mas que ocorrem em associação para a 

aprendizagem e aperfeiçoamento da escrita e da leitura: 

[...] No plano conceitual, talvez a distinção entre alfabetização e 
letramento não fosse necessária que se ressignificasse o conceito de 
alfabetização [...]; no plano pedagógico, porém, a distinção torna-se 
conveniente, embora também seja imperativamente conveniente que, 
ainda que distintos, os dois processos sejam reconhecidos como 
indissociáveis e interdependentes (SOARES, 2017, p. 97). 

Segundo Soares, o aparecimento do conceito de letramento, na área da cultura 

da escrita, vem gerando a necessidade de mais avançadas e diferenciadas 

habilidades de leitura e escrita em decorrência do desenvolvimento social, cultural, 

econômico, no percurso do século XX em nosso país. Para explicar, a autora destaca 

que: 

[...] o diferente peso atribuído na aprendizagem inicial da língua 
escrita, a uma ou outra função da escrita – à leitura ou à escrita – e 
ainda a alternância entre considerá-la como aprendizagem do sistema 
alfabético- ortográfico – alfabetização – ou como, mais amplamente, 
também introdução da criança aos usos da leitura e da escrita nas 
práticas sociais – ao letramento – representam, em última análise, uma 
divergência em relação ao objeto da aprendizagem: uma divergência 
sobre o que se ensina quando se ensina a língua escrita (SOARES, 
2017, p. 27). 

Sentia que cada uma daquelas crianças, mesmo não sabendo ler e escrever, 

era letrada, pois: 
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[...] vive em um meio em que a leitura e a escrita são particularmente 
associadas à sua vida, se tem interesse em ouvir a leitura de jornais 
feita por uma pessoa alfabetizada, se recebe cartas que são lidas por 
outros lerem para ele, se consegue ditar cartas para que um 
alfabetizado as escreva usando um vocabulário próprio de sua língua  
 
[...] esse analfabeto é de certa forma letrado, porque faz uso da escrita, 
envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita [...] Da mesma 
forma, a criança que ainda não se alfabetizou, já folheia livros, finge 
lê-los, brinca de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está 
rodeada de material escrito e percebe seu uso e função, essa criança 
é ainda analfabeta, porque não aprendeu a ler e escrever, mas já 
penetrou no mundo do letramento, já é, de certa forma letrada 
(SOARES, 2017, p. 24-25). 

Segundo Soares, é um grande equívoco dissociar os processos de 

alfabetização e letramento, visto se levar em consideração as atuais concepções de 

escrita e leitura nos âmbitos da psicologia, linguística e psicolinguística.  

Quanto à alfabetização da criança e do adulto analfabeto, nota-se haver uma 

relação do letramento e da alfabetização, que ocorre quando da aquisição do sistema 

convencional de escrita (alfabetização) e o desenvolvimento da habilidade de 

utilização desse sistema em atividades de escrita e leitura, nas práticas sociais que 

tratam da língua escrita (letramento) (SOARES, 2017, p. 44-45). 

Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever dentro de um 
contexto em que a leitura e a escrita tenham sentido e façam parte da 
vida do aluno. Segundo o dicionário Aurélio, letrado é aquele “versado 
em letras, erudito”, enquanto iletrado é “aquele que não tem 
conhecimentos literários” e também o “analfabeto ou quase 
analfabeto” (SOARES, 2004, p. 16) 

Acreditava, então, que a falta de leitura e inserção no mundo literário acabava 

por prejudicar as crianças, já que os professores precisam conhecer os processos 

isoladamente, mas também saber manter a interrelação entre eles, ou seja, 

necessitavam relacionar, desde as séries iniciais, os processos de alfabetização e 

letramento na aprendizagem da leitura. Assim: 

[...] entre o que mais propriamente se denomina letramento (em que 
se destacam-se muitas facetas como a imersão das crianças na 
cultura escrita, participação em experiências variadas com a leitura e 
a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos e gêneros de 
material escrito) e o que é propriamente alfabetização (em que se 
destacam muitas facetas como consciência fonológica e fonêmica, 
identificação das relações entre fonemas-grafemas, habilidades de 
codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento e 
reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala 
para a forma gráfica da escrita) (SOARES, 2017, p. 46). 
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É importante conhecer a especificidade de cada um desses processos que, 

consequentemente, podem gerar uma diversidade de métodos e formas de ensino, 

pois, segundo a autora, na aprendizagem inicial da língua, não existe um método 

próprio, mas múltiplos métodos que podem ser usados, visto que as características 

de cada um determinam certos procedimentos de ensino. Devem-se levar em conta 

as particularidades dos indivíduos, exigindo ações pedagógicas diferenciadas 

(SOARES, 2017, p. 46). Hodiernamente, à escola não é atribuída, apenas, a tarefa de 

alfabetizar as crianças, uma vez que, cada vez mais, esse conceito vem-se ampliando: 

Espera-se da escola, no decorrer da escolarização, que o aluno se 
alfabetize e, ultrapassando essa aprendizagem básica da 
alfabetização, passe a fazer uso no seu dia a dia da leitura e da escrita. 
(SILVA, 2004, p. 44). 

Cabe explicitar, segundo a autora, a importância nas “relações entre as práticas 

sociais de leitura e de escrita e a aprendizagem do sistema de escrita, ou seja, entre 

o conceito de letramento e o conceito de alfabetização” (SOARES, 2004, p. 6): 

[...] Esses conceitos se mesclam, se superpõem, frequentemente se 
confundem [...] embora a relação entre alfabetização e letramento seja 
inegável, além de necessária e até mesmo imperiosa, ela, ainda que 
focalize diferenças, acaba por diluir a especificidade de cada um dos 
dois fenômenos [...] (SOARES, 2004, p. 7-8). 

Acredito que, como eu antes da pesquisa, muitos professores já perceberam 

que alfabetização e letramento caminham juntos, mas ainda há confusão em relação 

a esses conceitos. 

O professor, principalmente o alfabetizador, precisa saber a diferença entre 

esses conceitos e saber que um completa o outro e caminham lado a lado, para que 

o aluno não fique com lacunas em sua aprendizagem, visto que:  

este alargamento do conceito de alfabetização abriu espaço para o 
termo letramento [...] entendido como o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e atitudes que permitem colocar em 
prática os conhecimentos sobre o código linguístico. [...] a escola 
precisa ter como objetivo ensinar como a língua funciona, incentivando 
a fala e a sua função (CAGLIARI, 2007, p. 52). 

Como citei, a linguística estava presente com algumas particularidades, e essa 

tem participação significativa, pois o ler e escrever fazem parte desses atos. Segundo 

Cagliari, “sem o conhecimento competente da realidade linguística compreendida no 

processo de alfabetização, é impossível qualquer didática, metodologia ou solução de 

outra ordem”. Então: 
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[...] o processo de alfabetização inclui muitos fatores, e, quanto mais 
ciente estiver o professor de como se dá o processo de aquisição de 
conhecimento, de como a criança se situa em termos de 
desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo seu processo de 
interação social, da natureza da realidade linguística envolvida no 
momento em que está acontecendo à alfabetização, mais condições 
terá esse professor de encaminhar de forma agradável e produtiva o 
processo de aprendizagem, sem os sofrimentos habituais. Agindo 
dessa forma, o professor estará mais livre para selecionar os métodos, 
as técnicas; buscará os rumos e o ritmo que considerar mais 
adequados a sua turma, colocando sua sensibilidade acima de 
qualquer modelo preestabelecido (CAGLIARI, 2007, p. 9). 

A leitura, para mim, fazia parte e eram interdependentes e, mais uma vez, veio 

à mente a imagem da minha mãe, uma pessoa analfabeta, mas extremamente letrada, 

pois tinha um conhecimento de mundo ímpar. Mas, também, sabia que, se 

alfabetizadas e letradas, essas crianças adquiririam a base para a produção e 

interpretação de textos, tornando-se mais fluentes: 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro 
das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de 
leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) 
no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois 
processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a 
alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 
sistema em atividades de leitura e de escrita, nas práticas sociais que 
envolvem a língua escrita – o letramento. (SOARES, 2017, p. 44). 

Assim, Soares (2017) desvenda em que consiste “alfabetizar letrando”: 

Não são processos independentes [alfabetização e letramento], mas 
interdependentes e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no 
contexto de e por meio de práticas de leitura e de escrita, isto é, 
através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode 
desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações 
fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. (p. 45). 

O alfabetizar letrando deve ser iniciado na educação infantil, assim como o 

desenvolvimento da consciência fonológica. E, por acreditar nisso, propus essas duas 

“metodologias” aos alunos, diariamente, apesar da dificuldade de conceituar 

alfabetização, letramento, consciência fonológica etc.  

A alfabetização e letramento são processos com suas especificidades e se 

complementam para que a leitura e a escrita sejam aprendidas de forma integral e 

eficiente. Esse fato devemos encarar com preocupação, tendo em vista que os alunos 

que já na educação infantil apresentam dificuldades em acompanhar a introdução do 

processo de alfabetização. Desse modo, precisamos nos impor quando os alunos do 
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segundo ano do ensino fundamental apresentam nível de escrita, leitura e 

interpretação de textos limitados.  

Eu tinha, ao trazer as situações do cotidiano para as leituras diárias, o propósito 

de fazê-los sentir-se inseridos no contexto e assim participarem de forma efetiva 

naquela roda de conversas. 

Queria ouvir a fala daquelas crianças, porque tinha a ciência de que todo 

discurso está ligado a uma prática social, mas, lamentavelmente, os escolares não 

trazem essa função. Portanto, é preciso reconsiderar o pensamento (BAKHTIN, 1993, 

p.71) de que “o discurso é um fenômeno  social em todas as esferas de sua existência”. 

Queria oportunizar o contato com os vários gêneros textuais, pois acreditava 

que, para se formar um leitor competente, é necessário que este tenha contato com a 

multiplicidade de gêneros discursivos existentes, sem ter de pontuar ou mostrar as 

características desses gêneros. Minha intenção era mostrar que em toda a fala há 

uma intenção e um propósito e saber utilizá-los já ajudaria nesse entendimento. 

Não apontava, mas trazia o conceito de gênero do discurso em todas as aulas, 

embasando minha prática em Bakhtin que esclarece: 

Todos os diversos campos da atividade humana estão interligados ao 
uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as 
formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da 
atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de 
uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes 
desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados 
refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo de linguagem, 
ou seja, pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 
na língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 
Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 
construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo 
do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de 
um determinado campo de comunicação. Evidentemente, cada 
enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, o que 
denominados gêneros do discurso. (Bakhtin, 2003, p. 261- 262) 

Ainda, pensando sobre essas questões: 

os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles 
mergulham na corrente de comunicação verbal e somente quando isto 
ocorre é que tomam consciência de si e do mundo que os cerca. 
(BAKHTIN, 2003, p. 108)  
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Por fim, acredito que a reflexão desenvolvida apresenta um reforço ao 

entendimento dos temas, mas, seguramente, existem limitações deste trabalho com 

relação ao tema, bem como limitações em virtude de fatores que não dependem, 

muitas vezes, da ação dos professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou compreender como a mediação pedagógica e as 

interações sociais diárias entre alunos com dificuldades de aprendizagem e a 

professora, tendo como cenário a práxis de uma professora alfabetizadora em uma 

sala de Projeto do 3º ano do Ensino fundamental, no Município de Praia Grande, 

podem modificar o percurso de fracasso escolar anunciado para as crianças que não 

se enquadram no modelo escolar definido em alguns contextos escolares. 

Na escola onde essa pesquisa foi desenvolvida, assim como em muitas outras 

espalhadas pelo nosso país, as crianças com dificuldades de aprendizagem, 

certamente, ocupam larga escala dos dados que confirmam o fracasso escolar e a 

exclusão de imensa quantidade de meninas e meninos que ora estão ocupando os 

bancos escolares ou que já deixaram de ocupá-los. Essa inquietante problemática que 

se perpetua, independentemente das diretrizes legais e políticas públicas inclusivas 

que se apresentam, ainda são a realidade de grande parte da parcela da população 

menos favorecida. Sabemos que o cenário educacional brasileiro vem demonstrando 

crises, tanto no que se refere à qualidade do ensino quanto aos resultados decorrentes 

das dinâmicas educativas que vêm sendo praticadas.  

O processo educacional concebido nesse estudo refere-se ao processo de 

constituição do ser humano, de profundo processo de humanização. Refere-se, a uma 

educação transformadora, emancipadora, centrada na vida e para tanto é preciso 

considerar as pessoas, suas culturas, respeitar o modo de vida dos alunos e de suas 

famílias, sua identidade, como ensina Freire (1979).   

As dificuldades de aprendizagem podem ocorrer a partir de uma complexidade 

de fatores que se articulam em uma dinâmica interacional, não podendo ser definida 

a partir de faltas ou déficits. Observamos que o ambiente escolar pode ou não 

colaborar para o oferecimento de oportunidades apropriadas para aprendizagem. É 

comum esperarem que as crianças cheguem prontas, que já dominem certa 

quantidade de habilidades e que sejam capazes de aprender no ritmo proposto pela 

escola, sem terem tido de fato oportunidades apropriadas de aprendizagem.  

A verdade é que muitos alunos com dificuldade de aprendizagem são vítimas 

da incapacidade de suas escolas refletirem sobre as práticas pedagógicas adotadas 

para atender às diferenças individuais e culturais. E isso aconteceu com os alunos 

que fizeram parte deste estudo. 
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Na perspectiva de entender o contexto de pesquisa e compreender porque, 

apesar de as crianças que formavam a minha sala de aula e de  terem frequentado a 

escola há três ou quatro anos, ainda não haviam desenvolvido a leitura e escrita, 

busquei na leitura que  Patto (1999) apresenta em sua obra “A Produção do Fracasso 

Escolar”, a partir da leitura do cotidiano escolar, os fatores  históricos, sociais, 

políticos, epistemológicos que promovem o fracasso escolar e  que estão relacionados 

às práticas educativas em nossa sociedade.  

Para a autora, os estudantes que não fazem parte da cultura dominante na 

sociedade, ou seja, essa parcela da população já nasce condenada ao fracasso, pois 

pressupõe-se que, em função de diferentes normas, padrões, hábitos e práticas, 

esses estudantes estão menos aptos à aprendizagem escolar. 

 E isso está alicerçado na “crença na incompetência das pessoas pobres 

generalizada em nossa sociedade” (PATTO, 1999, p.74). A partir desse olhar, a 

psicologia educacional traz à discussão a teoria da carência cultural como explicação 

e causa para as dificuldades de aprendizagem.  

Uma explicação muito aceita até os dias atuais é o da carência cultural que 

passa a explicar a desigualdade pelas diferenças de ambiente cultural em que as 

crianças consideradas de classes menos favorecidas se desenvolvem, com 

características físicas, sensoriais, perceptivo-motoras, cognitivas, intelectuais e 

emocionais diferentes. Então, devido a isso, apresentam defasagens no 

desenvolvimento. Portanto, as diferenças sociais seriam as causas das dificuldades 

no aprender e na adaptação escolar (PATTO, 1999).  

As dificuldades de aprendizagem passam a ser decorrentes dessas diferenças 

e pertencentes somente ao indivíduo; as demais relações escolares não eram e ainda 

não são problematizadas. O fracasso escolar é de responsabilidade do aluno ou de 

sua família. Logo um problema individual do aluno.  

Com essa explicação, notei a pouca reflexão entre os pares sobre o fracasso 

escolar de grande quantidade de crianças que não conseguiam avançar em seus 

processos de alfabetização: a culpa era delas e de suas famílias.     

 Capovilla e Capovilla (2004) destacam a questão do fracasso escolar como 

resultante do fracasso do ensino. Em suas considerações, o paradigma vigente se 

embasa em um modelo teórico conceitual e metodológico que mantém e retroalimenta 

o fracasso escolar e este incide de modo frequente e assustador, especialmente sobre 

os processos de alfabetização de grande parte da população que frequenta a escola. 
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Para os autores, as causas dessa problemática podem ser identificadas a partir das 

diretrizes pedagógicas tradicionais, alicerçadas em pressupostos teóricos que 

privilegiam a transmissão de conhecimentos, nas exigências de homogeneização das 

respostas, de comportamentos, das razões e dos sentimentos. Como consequência, 

os autores apontam o fracasso escolar como responsável pelo analfabetismo ou 

analfabetismo funcional, o que acarreta a exclusão escolar e social de parcelas da 

população. Para enfrentamento dessa problemática, afirmam que o caminho está na 

relação entre educador, educação e estudantes e na necessidade de o professor 

mostrar-se sensível às dificuldades das crianças e estar disposto a aprender com elas, 

cada vez com maior envolvimento, paixão e eficácia. 

A partir desses apontamos, tornou-se fundamental nessa pesquisa a reflexão 

sobre a práticas pedagógicas capazes de produzir sentidos para aqueles alunos, já 

em processo de exclusão da escola. As práticas vivenciadas pelos alunos não 

contribuíram para sua aprendizagem, então foi preciso refletir a partir do que nos 

ensina Carvalho (2010). Para ele, uma boa prática pedagógica visa a todos sem 

discriminações, com a possibilidade de serem bem-sucedidos em sua aprendizagem 

escolar, independentemente das suas diferenças de ordem socioeconômica, cultural, 

familiar ou das suas características pessoais, como gênero, etnia, religião, interesses, 

capacidades, diferenças. Isso é ainda um dos maiores desafios da comunidade 

educativa.  

Dessa forma, a partir das minhas práticas, era preciso conhecer, levantar e 

compreender as dificuldades no processo de leitura e escrita trazidas do 1º e 2º ano 

pelos alunos do 3º B do Ensino Fundamental – Sala de Projeto de uma escola no 

Município de Praia Grande e analisar as prováveis causas que levam alunos dessa 

modalidade de ensino a chegar ao 3º ano do Ensino Fundamental com dificuldades 

de aprendizagem na escrita e leitura. 

Segui as lições de Carvalho (2010), que propõe a participação dos estudantes 

como o mais valioso recurso de ensino e aprendizagem disponível na sala de aula, 

pois, em suas fontes inesgotáveis de experiências e de inspiração, manifestam suas 

construções acerca do que sabem sobre determinados assuntos, suscitando a 

curiosidade sobre novos aspectos. 

Atuei conforme essa compreensão, que sugere atividades que promovam a 

interatividade entre os colegas, entre a escola e seu entorno, entre as famílias e o 

projeto escolar. A construção de materiais de ensino e aprendizagem por mim e pelos 
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próprios estudantes foi outra prática constante como ação na diversidade, da qual 

todos participam e aprenderam coletivamente, baseados no princípio da cooperação 

e da convivência. Os ambientes educativos de aprendizagem sejam na sala de aula, 

sejam em outros ambientes da escola foram implementados e promoveram bons 

momentos de interação e aprendizagens. 

 Em relação à seleção de atividades de ensino e aprendizagem, trabalhei com 

materiais com maior valor educativo intrínseco, permitindo aos alunos tomarem 

decisões, assumirem um papel ativo, dialogando com a realidade, investigando e 

estabelecendo relações com o saber pela redescoberta, desenvolvendo a cultura do 

pensamento em sala de aula. Busquei romper com a perspectiva escolar que valoriza 

apenas resultados e, principalmente, romper com a visão homogeneizante dos alunos, 

que desconsidera as diferenças e a diversidade. Utilizei muito material disponível 

atualmente, focando a ludicidade, no brincar, na leitura, na consciência fonológica. 

Utilizei material tanto físico quanto tecnológico, mas todos trabalhados com muita 

energia e afetividade. O foco no brincar permitiu intensas interações e práticas 

cotidianas vivenciadas pelas crianças, permitindo a construção de suas identidades 

pessoais e coletivas. Pois, enquanto brincam, imaginam, fantasiam, desejam, 

aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem sentidos para 

a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 12). 

  A leitura, que não fazia parte do contexto daquelas crianças, passou a ser 

nossa companheira cotidiana. As crianças foram criando intimidade com as leituras, 

gostavam de escutar as histórias lidas por mim, mas gostavam também de manusear 

os livros de histórias, de lerem.  Do ponto de vista psicológico, a leitura deve ser vista 

como sustentada por um sistema cognitivo que atua sobre a informação grafada, de 

modo a colocá-la em contato com os conteúdos da memória e, desse modo, tornar 

possível o seu uso por parte de nossos processos de pensamento. (MALUF, 2005, p. 

57). 

 A tecnologia esteve presente no cotidiano da sala de aula. A minha nova aliada 

mostrou-me que vivemos um “momento” de interatividade e de relacionamentos nunca 

antes alcançados. A tecnologia e o desenvolvimento tecnológico transformaram a 

sociedade em uma nova sociedade, com outras preocupações, anseios e 

necessidades. (MORAN, 2000, LÈVY, 2000) 
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Assim, transformava muitas coisas em jogos, pensados e bem formatados para 

produzir sentido, ou seja, eu precisaria perceber, por meio de tais recursos, a forma 

como a criança pensava e, a partir disso, construir jogos personalizados.  

Durante o processo de alfabetização dos alunos, acompanhei o percurso de 

cada estudante, valorizando a evolução de suas competências, de sua capacidade de 

resolver problemas e de seu progresso na organização do trabalho escolar e na 

participação da vida social da escola. 

Compreendi, nesse caminhar, que o professor tem de ter um olhar diferenciado 

e compreender todas as razões apontadas acima para que não surjam mais salas 

agregando tantos alunos nas condições citadas.  

O professor regente, principalmente nesse contexto de Sala de Projeto, há de 

ter um olhar mais atento e um perfil humanizado, diferenciado e comprometido em 

relação à turma, respeitando a heterogeneidade e forma de aprendizagem de cada 

um, utilizando mecanismos para atender a essas crianças. 

No tocante à gestão, cabe a discussão, visto a importância desse assunto, pois, 

durante esse tempo na Prefeitura de Praia Grande, observei não haver nenhum 

auxílio/apoio ao professor por parte da gestão. Na verdade, o professor está sozinho 

nesse percurso. 

Todos os professores têm 2 horas de Horário de Trabalho Pedagógico 

Individual – H.T.P.I. e a obrigatoriedade do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 

– H.T.P.C. e não percebi, durante esse tempo na prefeitura o que agregam essas 

horas. Acredito que essas reuniões, principalmente, de H.T.P.C.’s poderiam ser 

utilizadas para a formação continuada dos professores, para a troca de experiências. 

Bem ao contrário, são usadas para avisos e informes administrativos em geral. 

Sabe-se que resolver as lacunas que hoje predominam na escola, de modo a 

contemplar os interesses e necessidades da comunidade escolar, não é uma tarefa 

simples. Porém, com este estudo, espera-se contribuir com o reconhecimento das 

possibilidades no que diz respeito ao tema Alfabetização, no sentido de valorizar, na 

instituição, modos concretos de lidar com aspectos inerentes ligados às Salas de 

Projeto e que podem interferir na formação geral dos alunos. 

Acredito que a reflexão desenvolvida apresenta um reforço ao entendimento do 

tema, mas, seguramente, existem limitações neste trabalho, bem como limitações em 

virtude de fatores que não dependem, muitas vezes, das ações dos professores.  
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Para pensar em uma educação humanizada que realmente se debruce sobre 

as questões pontuadas retorno ao texto de Mahoney e Almeida (2007, p.26): “Quando 

não são satisfeitas as necessidades afetivas, estas resultam em barreiras para o 

processo ensino-aprendizagem e, portanto, para o desenvolvimento, tanto do aluno 

como do professor”. 

Na ideologia freireana a relação entre estudante e professor pauta-se na 

amorosidade. É regida pelo diálogo aberto, se fazendo valer da empatia recíproca 

para despertar no outro a vontade de ser mais. Ela instiga a troca de saberes oriundos 

das vivências de cada sujeito, assim, cada indivíduo contribui com o seu saber 

empírico, influenciado pela sua cultura, seu meio social, e traz para o diálogo reflexivo 

e crítico a sua subjetividade, podendo aí, existir uma identificação com o outro, 

reforçando a relação de ambos, norteada por vínculos afetivos.  

é na convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e 
aberta que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem 
enquanto sujeitos sócio histórico-culturais do ato de conhecer, é que 
ele pode falar do respeito à dignidade e autonomia do educando. 
Pressupõe romper com concepções e práticas que negam a 
compreensão da educação como uma situação gnoseológica.                                                                               
(FREIRE, 1991, p. 4).  

Todavia, chega-se ao fim desta dissertação com possibilidades de avançar 

sobre as questões discutidas no decorrer do estudo, especialmente no que se refere 

à relevância de olhar o aluno de forma única, com alteridade e sabedoria para 

perceber que o educando de hoje será o profissional que nos acolherá amanhã, talvez, 

assim, haverá mais sensibilidade de todos os envolvidos busquem de fato o que o 

aluno já conhece e, a partir disso, façam-no avançar na aprendizagem, usando a 

linguagem, principal, a do amor. 

Anexo a esse trabalho um produto final norteador desse meu processo e que 

tem como objetivo oferecer instrumentos de Intervenções Auxiliares diante das 

Dificuldades de Aprendizagem. Fruto do caminho trilhado em relação ao 

enfrentamento das dificuldades de aprendizagem, com possibilidades de solução 

desses problemas, utilizando muitos jogos, brincadeiras, tecnologia e a afetividade, 

nas séries iniciais do ensino fundamental, a fim de proporcionar uma maior 

participação desses alunos de Sala de Projeto, para que se obtenha uma melhor 

qualidade no ensino. 

Esse material foi utilizado durante o meu percurso como professora dessa Sala 

de Projeto e apresenta as diversas formas de ensino e suas possibilidades, com um 
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olhar atento à importância da afetividade, dos jogos e brincadeiras e da tecnologia 

como ferramentas auxiliares. Acredito que ajudará as crianças, apontando para várias 

possibilidades, ou seja, indo ao encontro das múltiplas capacidades que uma classe 

pode apresentar, já que temos de pensar nas diversas crianças e suas 

particularidades, pois cada uma é um universo único que aprende a seu tempo. 
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