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“a alfabetização não pode ser reduzida ao mero lidar com letras e 

palavras, como uma esfera puramente mecânica. Precisamos ir além 

dessa compreensão rígida da alfabetização e começar a encará-la 

como a relação entre os educandos e o mundo, mediada pela prática 

transformadora desse mundo, que tem lugar precisamente no ambiente 

em que se movem os educandos” 

 

(FREIRE, 1990, p. 12). 

 

 

 



 
 

 
 

  

RESUMO 

 

SILVA, Valéria Teixeira Leite. Lendo e refletindo em língua espanhola: uma proposta 

didática a partir do gênero discursivo conto para crianças do primeiro segmento do ensino 

fundamental. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação 

Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

Esta monografia tem como objetivo promover uma reflexão sobre a compreensão leitora em 

língua espanhola a partir do conceito de letramento e da temática “inclusão” com crianças do 

primeiro segmento do Ensino Fundamental I na Educação Básica. Tem-se como objetivo 

perceber como as crianças lidam com a questão da inclusão social no ambiente escolar. Para 

atingir este objetivo, elaboramos e aplicamos uma atividade de compreensão leitora em duas 

instituições públicas localizadas dentro de duas comunidades do município de Niterói, com a 

finalidade de trabalhar a habilidade leitora por meio do gênero discursivo conto. Tomamos 

como embasamento teórico os apontamentos de Soares (2000, 2006) e Kleiman (2005, 2014) 

no que tange ao conceito de letramento e, como subsídio ao conceito de gênero discursivo, 

apoiamo-nos em Bakhtin (2003). Igualmente, ancoramo-nos nos documentos de bases 

educacionais PCN (1998) e OCEM (2006) para elaborar a atividade de compreensão leitora. 

Com o trabalho realizado, constatamos a produtividade do desenvolvimento de atividades que 

discutam questões sociais com base no letramento e ratificamos, ainda, a necessidade de que 

essas temáticas sejam debatidas e trabalhadas nas salas de aula de toda a Educação Básica. 

  
 

 

Palavras-chave: Espanhol para crianças. Letramento. Conto infantil. Atividade didática. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

SILVA, Valéria Teixeira Leite. Reading and reflecting in spanish language: a didactic 

proposal from the discursive genre story for children of the first segment of elementary school. 

2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas 

Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

This monograph aims to promote a reflection on the reading comprehension in Spanish from 

the concept of literacy and the theme "inclusion" with children of the first follow-up of 

elementary education I in Basic Education. The goal is to understand how children deal with 

the issue of inclusion in the school environment. In order to reach this goal, we developed and 

applied an understanding reading activity in two public institutions located within two 

communities in the city of Niterói with the purpose of working the reading ability through the 

discursive genre. We take as theoretical basis the notes of Soares (2006) and Kleiman (2005, 

2014) regarding the concept of literacy and, as a subsidy to the concept of discursive gender, 

we rely on Bakhtin (2003). Likewise, we are anchored in the documents of educational bases 

PCN (1998) and OCEM (2006) to elaborate the activity of reading comprehension.  
With the work accomplished, we verified the productivity of the development of activities that 

discuss social issues based on literacy and we also ratify the need for these themes to be debated 

and worked in the classrooms of all Basic Education. 

 

 

Keywords: Spanish for children. Literacy. Children's tale. Didactic activity.  



 
 

 
 

RESUMEN  

 

 

SILVA, Valeria Teixeira Leite. Leyendo y reflexionando en lengua española: una 

propuesta didáctica a partir del género discursivo cuento para niños del primer segmento 

de la enseñanza fundamental. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

2018. 

 

 

 

Esta monografía tiene como objetivo promover una reflexión sobre la comprensión 

lectora en lengua española a partir del concepto de letramento y de la temática "inclusión" 

con niños del primer segmento de la enseñanza fundamental I en la Educación Básica. Se 

tiene como objetivo percibir cómo los niños se ocupan de la cuestión de la inclusión en 

el ambiente escolar. Para alcanzar este objetivo, elaboramos y aplicamos una actividad 

de comprensión lectora en dos instituciones públicas ubicadas dentro de dos comunidades 

en el municipio de Niterói con la finalidad de trabajar la habilidad lectora por medio del 

género discursivo cuento. Tomamos como base teórica los apuntes de Soares (2006) y 

Kleiman (2005; 2014) en lo que se refiere al concepto de letramento y como subsidio al 

concepto de género discursivo nos apoyamos en Bakhtin (2003). Igualmente, nos 

fundamentamos en los documentos de bases educativas PCN (1998) y OCEM (2006) para 

elaborar la actividad de comprensión lectora. Con el trabajo realizado, constatamos la 

productividad del desarrollo de actividades que discutan cuestiones sociales con base en 

el letramento y ratificamos, aún, la necesidad de que esas temáticas sean debatidas y 

trabajadas en las aulas de toda la Educación Básica. 

 

 

Palavras-chave: Español para niños. Literacidad. Cuento infantil. Actividad didáctica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O ensino-aprendizagem de espanhol para crianças é um tema que precisa ser mais 

abordado e debatido pelos profissionais da Educação Básica. Não raro, quando os 

professores de línguas estrangeiras, sobretudo os de língua espanhola, estão fora da grade 

curricular, são designados para os anos iniciais do ensino fundamental, muitas vezes, sem 

que se sintam confortáveis para exercer esta função. Este fato pode levar a pensamentos 

de que este segmento não necessita de uma preparação adequada no que se refere tanto 

ao conteúdo a ser abordado em suas aulas quanto à formação do professor para lidar com 

este público.  

Não corroboramos este pensamento. Acreditamos, contrariamente, ser importante 

promover uma reflexão sobre a forma pela qual devemos desenvolver nossa prática 

docente com esse público específico, pois ao longo de nossa formação acadêmica, 

encontramos pouco/ou quase nenhum espaço para o ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras que se destine ao público infantil.  

Por outro lado, a escola precisa, em todos os segmentos educacionais, ser um lugar 

onde se formam cidadãos críticos que reconheçam seus deveres e direitos e saibam 

reconhecer-se e reconhecer o outro, tanto na instituição de ensino quanto no espaço 

extraescolar. No entanto, carecemos de mais discussões e suportes que nos auxiliem, 

como professores, a trabalhar o ensino de língua espanhola direcionado para o primeiro 

segmento do ensino fundamental em nossas escolas.  

Para esse fim, acreditamos, igualmente, que devemos trabalhar com base no 

conceito de letramento (SOARES, 2000; KLEIMAN, 2005, 2014) desde as séries iniciais 

da Educação Básica, de modo que as crianças desenvolvam uma visão crítica do mundo 

e apostamos que o ensino de línguas estrangeiras pode ajudar nesse ofício. 

Como professora de língua espanhola em exercício na rede pública do município 

de Niterói - RJ, percebi que as crianças tinham dificuldades de se relacionarem e não 

sabiam lidar com pensamentos diferentes dos que eles julgavam corretos. Em vista disso, 

justificamos o intuito de desenvolver, neste trabalho, uma atividade de compreensão 

leitora em língua espanhola e aplicá-la aos alunos de duas escolas municipais nas quais 

atuo como docente, com o objetivo de levá-los a uma reflexão crítica no que diz respeito 

a essa temática. Desse modo, buscamos fazer com que as crianças, a partir da atividade 

proposta, expusessem sua visão crítica sobre o assunto de tal modo que essa reflexão 
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surtisse efeito no seu cotidiano. Assim, ao analisar o comportamento do colega e o seu 

próprio, perceberiam que ser e/ou pensar diferente não é motivo para excluir alguém.  

Para tanto, tomamos como aporte teórico a contribuição de estudiosos do conceito 

de letramento, como Soares (2000) e Kleiman (2005; 2014), além dos documentos de 

bases educacionais: os Parâmetros Curriculares Nacionais de línguas estrangeiras do 

Ensino Fundamental – PCN-EF (BRASIL, 1998) e as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006). Em seguida, discorremos sobre o conceito de 

gênero discursivo de acordo com o teórico Bakhtin (2003). A esse respeito, optamos por 

trabalhar com o gênero conto, por considerar que envolveria textos de mais fácil 

entendimento por parte das crianças, já que o conhecimento de mundo, ao ser acionado, 

poderia ajudá-los na leitura em um novo idioma. Além disso, os alunos já haviam tido um 

contato inicial com esse gênero nas aulas ministradas pela professora de língua materna. 

Desse modo, explicitamos a seguir os objetivos que norteiam a realização deste 

trabalho (Seção 2). Em seguida, exibimos as circunstâncias que o justificam (Seção 3) e, 

na sequência, detalhamos os pressupostos teóricos que o fundamentam (Seção 4). A partir 

disso, apresentamos a proposta de atividade aqui formulada (Seção 5) e discutimos os 

elementos decorrentes de sua aplicação em sala de aula (Seção 6). Por fim, expomos as 

considerações finais deste trabalho (Seção 7) e as referências bibliográficas que o 

compõem. Anexamos, ainda, ao final desta monografia, o produto da atividade didática 

realizada. 
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2 OBJETIVOS 

 
 
 

Nesta seção são especificados os objetivos geral e específicos desta monografia, 

considerando seu potencial de aplicabilidade em um contexto específico da Educação 

Básica. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 
Trabalhar a compreensão leitora em língua espanhola com crianças do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental I na Educação Básica sob a perspectiva teórica do 

conceito de letramento.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 

Promover uma reflexão sobre o tema inclusão a partir do gênero discursivo conto 

com crianças do primeiro segmento do ensino fundamental I. 

 

Elaborar uma a atividade de compreensão leitora para o primeiro segmento do 

ensino fundamental, seguindo as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura. 

 

Ativar o conhecimento de mundo dos alunos a fim de que possam inferir a leitura 

do conto. 

 

Verificar o ponto de vista das crianças a respeito da inclusão social em suas 

práticas escolares. 

 

Desenvolver uma prática de letramento por meio de um “dicionário inclusivo” 

elaborado pelos alunos em língua espanhola. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 
 

A princípio, quando pensei em trabalhar o tema inclusão, estava empenhada a 

realizar uma pesquisa sobre o papel do ensino da língua estrangeira na inclusão de alunos 

autistas. Essa vontade surgiu devido ao fato de trabalhar com esse público em duas escolas 

municipais em Niterói. 

             No entanto, ao analisar o comportamento de alguns dos meus alunos do Ensino 

Fundamental I, percebi a necessidade de se trabalhar a inserção de todos os alunos de 

forma mais ampla, já que algumas crianças não interagiam entre elas e tinham resistência 

em aceitar o diferente, por isso excluíam de seu grupo de amizade quem pensava e agia 

de modo distinto ao que eles julgavam corretos.   

   Diante dessa análise, julguei necessário trabalhar este tema com os meus alunos 

de 3º,4º, 5º e aceleração (1º e 2º ciclo), por meio de atividades que os fizessem refletir 

criticamente sobre o ato de aceitar e incluir o outro, independente das diferenças de 

pensamento entre eles. Ressalto que as turmas de aceleração são destinadas aos estudantes 

que não conseguiram se alfabetizar dentro da faixa etária adequada ou alunos que foram 

reprovados algumas vezes por faltas. Existem duas turmas de aceleração, uma do 1º ciclo 

e outra de 2º ciclo. Devido ao baixa quantidade de alunos, atualmente, as duas turmas são 

alocadas em uma mesma sala de aula. Isso pode prejudicar o andamento das aulas, já que 

a professora regente deverá preparar dois tipos de aulas que se adequem a cada ciclo. 

   Além disso, há uma necessidade de se criar materiais didáticos para o ensino de 

língua espanhola destinados a turmas do Fundamental I, já que algumas prefeituras estão 

adotando o ensino de língua estrangeira para esse nível de escolaridade. Como não há um 

currículo específico para que o professor acompanhe, cada docente leva para sala de aula 

o que lhe convém. E levam, muitas vezes, exercícios que não contribuem para o 

desenvolvimento crítico do aluno. 

  Dessa forma, a atividade relatada ao longo do trabalho pode servir de incentivo 

para que outros professores de língua estrangeira atuantes no Fundamental I, produzam 

seus próprios materiais didáticos com temáticas que possam levar as crianças a refletirem 

sobre suas ações na sociedade.       
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Para discorrer sobre o conceito de letramento, apoiamo-nos nas reflexões de 

Soares (2000) e Kleiman (2005; 2014) sobre o tema, amparando-nos ainda na LDB 

9394/96 e nos documentos de bases educacionais: os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de línguas estrangeiras do Ensino Fundamental – PCN-EF (BRASIL, 1998) e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006), a fim de 

observar como o tema letramento está relacionado ao ensino de línguas nos documentos 

norteadores da Educação Básica. Como este trabalho se propõe a realizar uma atividade 

com turmas do primeiro segmento do ensino fundamental, buscamos também os PCN de 

língua portuguesa do primeiro segmento do ensino fundamental, uma vez que, para esta 

etapa de ensino, não há um documento específico direcionado ao ensino de línguas 

estrangeiras.  

 

4.1 Letramento e ensino de línguas estrangeiras  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 delibera como 

uma das finalidades da educação a preparação do educando “para o exercício de sua 

cidadania” (BRASIL, 1996, [1]), e menciona, em seu Artigo 1º, que a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais (BRASIL, 1996). 

 

Observa-se, a partir da referida lei, que a educação não se produz única e 

exclusivamente na escola e que, desse modo, os vários ambientes que fazem parte do 

convívio da criança interagem e contribuem para sua formação, uma vez que a educação 

perpassa os vários procedimentos formativos do indivíduo mencionados na lei 

supracitada. É importante dar-se conta, assim, de que, ao chegar à escola, a criança traz 

consigo certo conhecimento de mundo que contribui para seu desempenho escolar e 

colabora, igualmente, com a função social que exerce atualmente o ensino de línguas 

estrangeiras nas escolas. 

Dessa forma, é preciso levar em consideração esse conhecimento de mundo, que, 

por sua vez, auxilia no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo no de línguas 

estrangeiras. Importa, pois, que as práticas escolares estejam vinculadas à realidade social 
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desses alunos, a fim de que possam abrir espaço para a construção de sujeitos críticos, 

que tenham “respeito à liberdade”, conforme citado no Artigo 2º, inciso IV, da LDB 

9394/96 (BRASIL, 1996). Tais fatos nos levam a compreender o conceito de letramento 

como forma de repensar atividades realizadas em nossas práticas escolares diárias. 

O termo letramento, conforme mencionado por Soares (2000, p. 17), é uma 

tradução para o português da palavra "literacy”, que vem do latim "littera" (letra) e com 

o sufixo "cy" denotando estado de quem aprende a ler e a escrever. De acordo com 

Kleiman e Soares, (2014, p. 15-16; 2000, p. 15), o termo foi introduzido no Brasil por 

Mary Kato em 1986 para atribuir um nome a um fenômeno começado a ser discutido no 

campo das Ciências Linguísticas com o objetivo de abalizar o impacto social da escrita 

dos estudos sobre alfabetização. Kleiman (2014, p. 18), por sua vez, define letramento 

como um conjunto de práticas sociais que se usam na escrita, enquanto sistema simbólico 

e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos. Kleiman 

(2005, p. 23) afirma, além disso, que 

[u]m evento de letramento inclui atividades que têm características de 

outras atividades da vida social: envolve mais de um participante e os 

envolvidos têm diferentes saberes, que são mobilizados na medida 

adequada, no momento necessário, em prol de interesses, intenções e 

objetivos individuais e de metas comuns.  

  

Sob esse aspecto, as autoras mencionadas legitimam a escola como um espaço no 

qual sobrevenham reflexões e no qual sejam constituídos sujeitos críticos por meio de 

práticas sociais. Nesse sentido, para as autoras, ser letrado é dominar o uso da leitura e da 

escrita no contexto social, fazendo com que o aluno seja capaz de praticar a leitura não 

só no ambiente escolar, mas também na sociedade em que vive. Desse modo, é papel da 

escola proporcionar um ensino que permita ao aluno desenvolver uma leitura crítica para 

colocar em prática o que foi aprendido também em ambientes extraescolares.  
 Soares (2000, p.14) afirma que o ideal seria “alfabetizar letrando”, ou seja, ensinar 

a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 

indivíduo se torne ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. É desse modo que a relação 

ensino-aprendizagem a partir de uma perspectiva de letramento, conforme defende a 

referida autora, busca as questões culturais, as diversas situações comunicativas e a 

necessidade de interação entre o conhecimento que o aluno traz e o conhecimento escolar 

e, a partir disso, aprende-se a ler o mundo. 

Para Freire (1990), o objetivo maior da educação era conscientizar o aluno. Nesse 

intuito, o educador sempre defendeu que o ato de alfabetizar não podia ser visto como 
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algo mecânico, mas deveria, primordialmente, mostrar a relação entre o educando e o 

mundo. Nas palavras do autor, 

a alfabetização não pode ser reduzida ao mero lidar com letras e 

palavras, como uma esfera puramente mecânica. Precisamos ir além 

dessa compreensão rígida da alfabetização e começar a encará-la como 

a relação entre os educandos e o mundo, mediada pela prática 

transformadora desse mundo, que tem lugar precisamente no ambiente 

em que se movem os educandos (FREIRE, 1990, p. 12). 

 

Assim, o aluno deve ser capaz de relacionar o que aprendeu com sua vivência 

social fora do meio escolar. Desse modo, ele perceberá que as práticas de leitura e escrita 

coexistem em diferentes contextos e exercem diferentes funções. Pelo exposto, 

concordamos com os princípios de Freire ao assinalar que não basta apenas ler as 

palavras, é preciso que os alunos saibam relacioná-las com a sociedade na qual estão 

inseridos. Esses pensamentos também vão ao encontro do conceito de letramento, 

empregados nesta pesquisa e difere do pensamento criticado aqui por Kleiman (2014, p. 

20) como ainda presentes em muitos contextos escolares: 

[...] a escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-

se não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 

prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de 

códigos (alfabético, numérico), processo geralmente concebido em 

termos de uma competência individual necessária para o sucesso e 

promoção na escola.  

 

No que diz respeito ao ensino de línguas estrangeiras, os PCN-EF (BRASIL, 1998, 

p. 7) indicam como objetivos do ensino fundamental, entre outros, que os alunos sejam 

capazes de  

 
compreender a cidadania como participação social e política, assim 

como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, 

no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 

injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;  

posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e de tomar decisões coletivas. 

 

Assim, as aulas de línguas estrangeiras, além de objetivar o desenvolvimento das 

habilidades linguísticas, devem igualmente contribuir para a formação de cidadãos 

críticos e conscientes. Este pensamento também deve ser levado em consideração quando 

se trata do ensino- aprendizagem de crianças. Para tanto, os PCN-EF (BRASIL, 1998, p. 

29) assinalam que o conhecimento de mundo, conhecimento que as pessoas têm sobre as 
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coisas do mundo, pode auxiliar no ensino de uma língua estrangeira. Portanto, retomando 

as orientações sugeridas nesse documento, um dos processos de qualquer aprendizagem 

é “o relacionamento que o aluno faz do que quer aprender com aquilo que já sabe”, 

praticando a “projeção dos conhecimentos que já possui no conhecimento novo, na 

tentativa de se aproximar do que vai aprender” (BRASIL, 1998, p. 32).  

O documento segue a orientação de estudiosos que dividem o exercício de leitura 

em fases, nomeadas: pré-leitura, leitura e pós-leitura (cf. PCN, 1998). A primeira, a pré-

leitura, é a parte na qual os professores precisam estimular o conhecimento prévio do 

aluno em relação ao seu conhecimento de mundo, podendo ser explorada por meio de 

títulos, imagens e organização textual a fim de preparar o aluno para a temática a ser 

abordada no texto. Além disso, o documento traz à baila a necessidade de se identificar 

no texto quem é o autor, o leitor virtual, quando e onde publicado e a quais interesses 

serve, de modo a ratificar a leitura como um aprendizado sociointeracional. A segunda 

fase, a leitura propriamente dita, é a fase em que o aluno projeta o seu conhecimento de 

mundo e a organização textual nos elementos sistêmicos do texto. Nesta fase, se 

desenvolve o processo de interação do leitor com o próprio texto. A última fase, a pós-

leitura, de acordo com o documento, é a fase das atividades dedicadas a levar os alunos a 

ponderar sobre o texto, emitir suas reações, confirmar ou não as conjeturas acionadas na 

fase de pré-leitura e avaliar, criticamente, as ideias e exposições do autor (BRASIL, 1998, 

p. 91-92).  

As OCEM também apresentam como seus objetivos, entre outros, “retomar a 

reflexão sobre a função educacional do ensino de línguas estrangeiras no Ensino Médio 

e ressaltar a importância dessas” e “reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir 

a prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras” (BRASIL, 2006, p.87). Como 

compreendido, o ensino de línguas no Ensino Médio enfatiza também a ampliação da 

compreensão de mundo, buscando levar os alunos a entender as relações entre as 

disciplinas pedagógicas, no lugar de ensinar as matérias escolares de maneira isolada 

(BRASIL, 2006, p. 94).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais relativos ao ensino da Língua Portuguesa 

nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, com relação ao letramento, 

mencionam que 

[q]uando se pensa e se fala sobre a linguagem mesma, realiza-se uma 

atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise linguística. 

Essa reflexão é fundamental para a expansão da capacidade de produzir 

e interpretar textos. É uma entre as muitas ações que alguém 
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considerado letrado é capaz de realizar com a língua (BRASIL, 1998, 

p. 30).  

 

Nessa perspectiva, os conteúdos linguísticos precisam ser vistos de modo a 

permitir que o aluno, em sucessivas aproximações, se aproprie dos instrumentos que 

possam ampliar sua capacidade de ler, em especial, uma língua estrangeira.  

Kleiman (2005) assevera que o letramento abarca a imersão da criança, do jovem 

e do adulto no mundo da escrita e, dentro dessa perspectiva, para conseguir esse objetivo, 

os professores, como umas de suas alternativas podem: 

a) adotar práticas diárias de leitura de livros, jornais e revistas em sala 

de aula; 

b) arranjar paredes, chão e mobília da sala de tal forma que textos 

ilustrativos, alfabetos, calendários, livros, jornais e revistas 

penetrassem todos os sentidos do aluno-leitor em formação.  

c) fazer um passeio-leitura pela escola ou pelo bairro (2005, p. 9). 

 

Constata-se, desse modo, que os documentos de bases educacionais aqui citados, 

bem como os teóricos sobre os quais nos amparamos, mencionam a importância, ao longo 

de toda a Educação Básica, de fazer uso de atividades que promovam a leitura reflexiva. 

Sob essa ótica, os documentos acrescentam ainda que este trabalho esteja vinculado à 

abordagem dos gêneros discursivos, tema a ser discutido na próxima seção.  

 

4.2. Gêneros discursivos 

 

O desenvolvimento de políticas educacionais no Brasil sobre os fenômenos de 

linguagem a partir de uma perspectiva social fizeram com que alguns autores ganhassem 

destaque e passassem a ser abraçados como alicerce teórico de pesquisas no campo da 

linguagem. No Brasil, um dos autores que mais tem influenciado os estudos nessa área é 

Bakhtin (1895-1975), filósofo e pensador russo, que defendeu a observação da língua a 

partir da interação entre o individual e o social. Souza (2011, p. 2) comenta o seguinte 

sobre os estudos bakhtinianos: 

A principal característica de sua obra é analise da linguagem dentro de 

processo interativo. Em seus trabalhos a observação da língua sempre 

ocorre sob a ótica da relação dialética individuo/sociedade, em um 

universo que se interpenetram o individual e o social. 

 

No que diz respeito aos gêneros discursivos, Bakhtin (2003, p. 261) afiança que 

os “diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” e assevera 

ainda que  
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[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 da linguagem, ou seja, pela 

seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 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 da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 

do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 261). 

 

Compreendemos que Bakhtin (2003) concebe a linguagem como um constante 

processo de interação mediado pelo diálogo - e não apenas como um sistema autônomo, 

uma vez que conhecemos a língua devido aos enunciados concretos que ouvimos e 

reproduzimos na comunicação efetiva com as pessoas que nos rodeiam.  

 Pinheiro (2009) ao discorrer sobre o filósofo, cita Brait, linguista e estudiosa de 

Bakhtin, que afirma que a língua dentro dessa concepção só existe em função do uso que 

locutores (quem fala ou escreve) e interlocutores (quem lê ou escuta) fazem dela em 

situações (prosaicas ou formais) de comunicação. Brait assevera, do mesmo modo, que o 

ensinar, o aprender e o empregar a linguagem passam necessariamente pelo sujeito, o 

agente das relações sociais e o responsável pela composição e pelo estilo dos discursos. 

Esse sujeito se vale do conhecimento de enunciados anteriores para formular suas falas e 

redigir seus textos. Além disso, um enunciado sempre é modulado pelo falante para o 

contexto social, histórico, cultural e ideológico, caso contrário, ele não será 

compreendido, conforme esclarece Brait.  

Bakhtin (2003, p. 261-262) afirma ainda que, como integrantes das relações 

sociais, alguns gêneros discursivos sofrem transformações, fazendo com que outros 

surjam para acompanhar as modificações que ocorrem na sociedade com o passar dos 

tempos. Segundo o filósofo, os gêneros podem ser primários (conversas simples do 

cotidiano) ou secundários (complexos). Como já mencionado, para cada contexto social 

há um gênero discursivo com temáticas, estilos e finalidades específicas.         

Bezerra (2005, p. 41), estudiosa que também trabalha a partir de gêneros 

discursivos, certifica que a linguística aplicada favoreceu o desenvolvimento da 

competência comunicativa dos alunos e, consequentemente, os textos orais e escritos 

passaram a ser objetos de estudo de leitura, análise e produção. O estudo dos gêneros 
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discursivos, prossegue a autora, visto como fundamental na escola, “passou a ser utilizado 

como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, no ensino da 

produção tanto de textos orais como escritos”. No entanto, a autora ressalta que ao 

favorecer a aprendizagem escrita de textos, a escola limitou o ensino de gêneros aos 

aspectos estruturais ou formais dos textos. Este fato, segundo a referida autora, colaborou 

para que alunos e professores “se preocupassem mais com a forma do texto que com a 

sua função e, consequentemente, o texto pode ser visto como um formulário preenchido 

(para leitura) ou a preencher (para escrita)”.      

Para que se desenvolva o letramento nos alunos, desse modo, é imprescindível 

que eles tenham acesso aos mais variados gêneros discursivos, mas que não o vejam 

somente como um objeto a ser preenchido ou lido, conforme Bezerra relata acontecer em 

muitas salas de aula. De maneira oposta, ambicionamos que a partir do estudo com os 

diversos gêneros discursivos, possamos levá-los a um olhar crítico sobre os mesmos e a 

uma postura cidadã diante dos fatos abordados nos gêneros escolhidos para a tarefa a ser 

realizada. É dentro dessa linha de pensamento que optamos por trabalhar, nesta pesquisa, 

com o gênero discursivo conto, a ser ponderado em nossa próxima seção. 

 
4.2.1 O gênero discursivo conto 

 

O conto, gênero discursivo consagrado como um dos mais populares da literatura, 

é conhecido sobretudo por possuir uma narrativa curta e ser escrito em prosa. Conforme 

ressaltado na seção anterior, Bakhtin assevera que cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados (BAKHTIN, 2003, p. 261), fato 

este que situa os contos como pertencentes a um gênero discursivo. Além disso, o conto 

tem sua origem relacionada à tradição de contar histórias, cujos enredos transformam-se 

em narrativas breves que podem ser lidas facilmente.  

 Os contos, enquanto gêneros discursivos, apresentam elementos que acabam 

sendo recorrentes: possuem enredo único e poucos personagens, fazendo com que a 

história gire em torno de uma única situação. De estrutura simples, geralmente 

apresentam tramas que não se estendem por longos períodos. Os contos buscam causar 

um sentimento único no leitor, seja de alegria, tristeza, reflexão, indignação, melancolia, 

espanto, entre tantos outros sentimentos.  Entretanto, é importante esclarecer que todos 

estes elementos não são totalmente imprescindíveis à sua elaboração e que caso haja a 
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ausência de um ou mais deles este fato não desqualifica o texto como pertencente a esse 

gênero discursivo. 

 De acordo com Motta [2018, p. 1], o conto tem origem em tempos antigos, sendo 

concebido por narrativas orais de antigos povos nas noites de luar e narradas de pais para 

filhos, como forma de assegurar a transmissão da cultura e, dessa forma, a sobrevivência 

da espécie. Por meio da identificação com os atos dos personagens, em torno de quem as 

narrativas se organizavam, os ouvintes concordavam afetiva, moral, e intelectualmente 

com as mesmas. Motta [2018, p. 1] afirma ainda que 

da tradição oral surgiram todas as vertentes de narrativas, passando pela 

tradição da Antiguidade Clássica, lendas orientais, parábolas bíblicas, 

novelas medievais italianas, fábulas e contos de fadas, todas contendo 

um caráter moral intrínseco, materializado na eterna batalha do bem 

contra o mal, mas não necessariamente piegas e tampouco moralizante. 

 

Neste trabalho, optamos pelo gênero discursivo conto para desenvolver o trabalho 

de compreensão leitora com alunos do primeiro segmento do ensino fundamental 

justamente por este gênero conter características que permitam que as crianças façam uso 

do conhecimento de mundo que possuem de sua língua materna para auxiliá-los na leitura 

em língua espanhola.  

 
 

  

https://www.infoescola.com/historia/antiguidade-classica/
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5 PASSOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo, propusemos os passos metodológicos, mostramos os participantes 

e os instrumentos de pesquisa. Ressalvamos que se trata de uma pesquisa qualitativa, 

caracterizada como uma pesquisa-ação, uma vez que consideramos a parte subjetiva de 

um problema e buscamos compreender as atitudes, motivações e comportamentos de um 

determinado grupo de estudantes. Desse modo, viabilizam que os participantes 

investiguem sua forma de atuar de modo crítico e reflexivo (COSTA, 2012).  

Para atingir nosso objetivo, elaboramos e aplicamos uma atividade de 

compreensão leitora com base no conceito de letramento em alunos de duas escolas 

públicas localizadas no município de Niterói, com o objetivo de levá-los a uma reflexão 

crítica no que diz respeito à temática inclusão social. Esta proposta contém atividades de 

pré-leitura, leitura e pós-leitura, buscando respeitar a faixa etária e o conhecimento de 

mundo dos discentes, conforme sugeridos pelos documentos de bases educacionais e 

pelos estudiosos de leitura.  

A unidade didática foi planejada e aplicada em turmas de 3º, 4º, 5ºanos e 

aceleração do Ensino fundamental. Cada turma tem, em média, 25 alunos. A faixa etária 

varia de 8 a 13 anos. Vale mencionar que as crianças que se encontram na faixa etária dos 

13 anos ainda se encontram no processo de alfabetização e que há crianças com 

diagnóstico de autismo em todas essas turmas. As atividades foram resolvidas pelos 

alunos em cinco aulas semanais de 2 tempos de 50 minutos. A atividade foi pensada a 

partir de uma temática Por que o mar tem várias cores?,  trazida pelos alunos durante a 

aula de português e desenvolvida pelas demais disciplinas, uma vez que a equipe da escola 

busca trabalhar por meio de temáticas interdisciplinares.  

 

5.1 O contexto da pesquisa 

 

   A inclusão do ensino de língua estrangeira no Fundamental I é algo recente na 

rede municipal de Niterói e surgiu da necessidade de cobrir o tempo de planejamento dos 

professores regentes, já que por lei tais docentes têm direito a um terço de planejamento 

fora da sala de aula. Para que as crianças não fiquem sem professor, algumas prefeituras 

decidiram alocar professores de língua estrangeira em turmas do primeiro segmento do 

Ensino Fundamental.  
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Além do ensino de língua estrangeira, também é oferecido aos alunos, em algumas 

escolas, as seguintes disciplinas: Artes, Educação  Física e Libras. Cada diretor é 

responsável pela escolha da língua estrangeira que quer que seja ensinada na unidade 

escolar na qual está lotado, sendo as opções de escolha: inglês, francês e espanhol. Por 

parte da prefeitura, não há muito investimento para a ministração das aulas. Nos primeiros 

anos, houve a adoção dos livros da Coleção Recreo da Editora Santillana, mas não houve 

continuidade dos investimentos feitos na aquisição dos livros. 

              Embora haja a informação de que já existe o currículo e uma apostila elaborada 

pela coordenadora do setor e por alguns professores, estamos aguardando liberação de 

verba por parte da prefeitura, para que tal material chegue às escolas. Enquanto isso, cada 

docente fica livre para aplicar o conteúdo que achar mais relevante para ser trabalhado 

em suas turmas. Para cada língua estrangeira, há um coordenador responsável pelos 

professores, sendo este também responsável por realizar encontros e formações 

continuadas durante o ano. Essas formações acontecem pelo menos quatro vezes ao ano. 

Geralmente, são palestras ministradas por algum profissional da área, com parceria com 

a Universidade Federal Fluminense. 

              O Ensino Fundamental I nas escolas municipais em Niterói é dividido em Ciclos: 

primeiro ciclo (1º, 2º, 3º anos) e segundo ciclo (4º e 5º anos). O primeiro ciclo é o período 

responsável pela alfabetização do aluno. A reprovação só ocorre nos últimos anos de cada 

ciclo, ou seja, 3º e 5º ano, respectivamente. Em caso de menos 70% de frequência, a 

criança pode ser reprovada em qualquer ano de escolaridade.              Além das turmas 

regulares de ensino, existem as turmas de aceleração, destinadas a alunos que não 

conseguiram acompanhar o processo de aprendizado e estão acima da idade permitida 

para as turmas de ensino regular. 

            As crianças, em sua grande maioria, são pertencentes a famílias de baixa renda. 

Muitas vezes, não há um acompanhamento escolar por parte dos pais dos alunos, fato que 

pode ser visto como um dos motivos para a defasagem de aprendizagem de alguns alunos. 

Estes não se sentem motivados para adquirir novos conhecimentos, uma vez que 

apresentam dificuldades nos conteúdos linguísticos que lhes são apresentados e alguns 

ainda se encontram em processo de alfabetização no 5º ano de escolaridade, período já 

equivalente ao segundo ciclo. 
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5.2 A preparação e a aplicação da atividade 

 

             O período de preparação da unidade didática não foi simples, já que a atividade 

deveria adequar-se à faixa etária das crianças, proporcionar uma reflexão crítica e estar 

em consonância com os projetos da escola. Assim, encontrar um texto em língua 

espanhola que contivesse essas características e se adequasse as possibilidades de leitura 

das crianças, que ainda se encontram em fase de alfabetização em sua língua materna, foi 

uma empreitada exaustiva.  

    Nesse período, uma das escolas em que trabalho desenvolvia um projeto 

voltado para a natureza. A partir dessa temática, cada turma deveria escolher um título 

relacionado à proposta geral para ser trabalhado durante o trimestre. O quarto ano 

escolheu Por que o mar tem várias cores?. A partir da escolha das crianças, decidimos 

buscar textos sobre o mar que falassem sobre inclusão, a fim de observar a socialização 

entre as crianças que, eventualmente, entram em conflito com outras por algum motivo e 

sentem dificuldade em resolver suas divergências por meio da comunicação, por isso 

partem para a agressão verbal ou, até mesmo, a agressão física. Além disso, como a rede 

municipal de ensino recebe constantemente alunos portadores de necessidades 

específicas, achamos necessário fazer uma reflexão com os alunos de como todos podem 

sentir-se, de fato, incluídos em suas práticas escolares. Dessa forma, o questionamento 

escolhido por eles – Por que o mar tem várias cores? – poderia servir como uma metáfora 

para que percebessem que dentro de nossa igualdade existem diferenças que nos definem 

como seres humanos e, portanto, poderíamos levá-los a refletir sobre o fato de que todos 

nós possuímos características que precisam ser vistas como naturais por todos e 

respeitadas acima de tudo.  

Ressaltamos que a turma escolhida, inicialmente, para que a atividade fosse 

aplicada foi o quarto ano do ensino fundamental, como dito acima. Assim sendo, os 

exercícios estavam relacionados ao tema escolhido por esta turma especificamente. No 

decorrer da aplicação das atividades, senti a necessidade de aplicá-la com os alunos do 

3º, 5º anos e 1º e 2º ciclos das turmas de aceleração, já que as crianças dessas turmas 

possuem o mesmo grau de dificuldade que os alunos do 4º ano. As turmas de aceleração, 

nas escolas onde leciono, embora em ciclos diferentes, são alocadas em uma mesma sala 

de aula, por isso tive que aplicar para os dois ciclos. Vale pontuar que, embora o texto 

estivesse em língua espanhola, os alunos do 1º ciclo de aceleração não tiveram maiores 

dificuldades para acompanhar o andamento das tarefas, já que se tratava de um tema 
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vivenciado por eles no ambiente escolar e no seu meio social. Como se trata de um assunto 

importante a ser discutido em toda a escola, resolvi aplicar a atividade nas duas escolas 

em que leciono.  

Informamos ainda que as atividades foram divididas em três momentos: ¡A 

reflexionar sobre nuestras actitudes!; ¡A pensar sobre nuestra lectura! e ¡ A hacer nuestra 

parte! As etapas aqui pensadas buscam fazer com que os alunos pensem criticamente 

sobre um tema, por meio de um exercício de compreensão leitora.  

             

1º momento: ¡A reflexionar sobre nuestras actitudes! 

 

No primeiro momento da atividade, os alunos receberam as perguntas em 

espanhol com a finalidade de fazê-los refletir sobre suas atitudes em relação ao tema 

proposto: inclusão. Os estudantes responderam as questões na sua língua materna com o 

auxílio da professora para realização da leitura em língua espanhola. Os alunos foram 

autônomos para expor seu ponto de vista sobre o tema. 

               Para iniciar a discussão sobre a temática a ser desenvolvida - inclusão - , 

redigimos as perguntas abaixo para que as crianças pudessem refletir inicialmente sobre 

o assunto. Desse modo, foi-nos possível ter uma percepção inicial de como lidavam com 

a temática que seria abordada.  

As crianças foram levadas a refletir sobre as seguintes indagações:  

 

1- ¿Juegas con todos los niños de tu escuela? ¿Por qué? 

2- ¿Ya te sentiste excluido de alguna actividad de la escuela? ¿Cómo se dio esta 

exclusión? 

3- ¿Ya excluiste a alguien de un juego o actividad en la escuela? ¿Te pareció correcto 

hacer eso? ¿Por qué? 

4- ¿Crees que todos los niños deben participar y ser aceptados en el grupo de amistad? 

¿Por qué? 

5- ¿Te parece justo excluir de tu grupo de amistades personas que son, piensan o se 

comportan de manera diferente a ti? ¿Por qué? 

             

 As crianças foram bem receptivas e espontâneas na hora de responder as perguntas 

e não demostraram nenhuma dificuldade em emitir o que pensavam acerca do assunto. 

Vale mencionar que não levamos em consideração a ortografia e os possíveis erros 
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ortográficos, já que grande parte dos alunos ainda estavam em processo de alfabetização 

e ainda não dominam a escrita e a leitura plenamente. 

           Devido à quantidade de alunos que responderam as questões, algumas respostas 

foram selecionadas para a nossa análise. Os nomes das crianças não foram citados em 

nenhum momento ao longo da pesquisa, de modo que suas identidades sejam preservadas. 

Na primeira pergunta, os alunos deveriam responder se brincam com todas as 

crianças da escola e justificar a sua resposta. Alguns, responderam que brincam com 

todos; outros, disseram que só brincam com as crianças da sua turma ou com quem 

consideram amigos ou com quem tivessem alguma intimidade. Dentre as respostas 

estavam as seguintes: Sim por que são legais; Eu só brinco com meus amigo da sala; 

Nem todo mundo por que não conheço quase ninguém; Não por que eu não falo com todo 

mundo (sic). 

               Na segunda pergunta, as crianças deveriam dizer se já se sentiram excluídas de 

alguma atividade da escola e descrever essa experiência. Algumas crianças disseram que 

nunca foram excluídas, outras descreveram situações que passaram citando colegas de 

sua turma, como no exemplo a seguir: Já. Foi hoje mesmo pela (nome da aluna). Eu 

estava sentada junto com a (nome da aluna) umas meninas veio e a (nome da aluna) me 

excluio (sic). Houve casos de alunos que disseram não sofrer exclusão na escola, mas se 

sentiam excluídos no ambiente familiar e falaram sobre o assunto, como: Sim. Minha 

prima faz isso comigo; Minha irmã já fez isso comigo. 

               Na terceira pergunta, deveriam dizer se já excluíram alguém e o porquê de tal 

ato. No geral, os alunos responderam que já excluíram seus colegas por não saberem jogar 

ou fazer alguma atividade, para que não fossem prejudicados no jogo. Alguns alunos 

chegaram a usar expressões depreciativas para se referir ao colega, como no exemplo a 

seguir: Sim. Porque a pessoinha não sabe jogar e estraga o jogo e eu fico com raiva. 

Algumas crianças responderam que já excluíram devido à maneira de ser da outra pessoa: 

Eu excluo (nome da pessoa) ele é chato. 

               Logo após, na pergunta quatro, deveriam opinar se todas as pessoas devem 

participar e ser aceitas em um grupo de amizade. As crianças que afirmaram que todos 

devem ser incluídos em um grupo justificaram que todos possuem os mesmos direitos, já 

as que disseram que não, retomaram as questões de caráter e afirmaram que não aceitam 

em seu grupo de amizades pessoas “falsas” e “fofoqueiras”. 

               Para finalizar, na pergunta cinco, foram levadas a discorrer se era adequado que 

as pessoas fossem excluídas por pensar e se comportar de maneira diferente. Alguns 
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responderam que todos deveriam ser incluídos, já que todos são diferentes e isso não é 

motivo para possíveis exclusões. Os que defendiam a exclusão, justificaram seu ato, mais 

uma vez, levando em consideração o jeito de ser e comportamento do seu colega. Como 

exemplo, podemos citar: Porque eu gosto de fazer a coisa certa e tem crianças que não 

gosta de fazer o certo só coisa errada e eu não gosto disso. Eu gosto de fazer o certo. 

Sim. Por que acho que umas são falsas.  

A partir das respostas dos alunos, observamos que em nenhum momento eles 

justificaram a exclusão por questões raciais, deficiências físicas e diferenças 

socioeconômicas, o que nos leva a refletir que as crianças não nascem preconceituosas.                 

Embora alguns alunos tenham respondido que todos têm os mesmos direitos e todos 

devem ser inseridos em um grupo de amizade, notamos que ainda há crianças que não 

sabem lidar com as diferenças e não sabem aceitar que o outro haja ou pense de maneira 

diferente. Por isso, há a necessidade de se trabalhar mais temas relacionados a esse 

respeito em sala de aula. 

            Outra dificuldade que percebi, ao observar as respostas, é a ideia de 

competividade que eles têm, para alguns é preferível excluir o outro por não saber praticar 

algum jogo ou brincadeira a perder o jogo. Desse modo, cabe a nós educadores fazer com 

que as crianças reflitam sobre seus próprios atos. Uma alternativa é levar atividades que 

os façam refletir sobre trabalhos em grupo, companheirismo e ajuda mútua.       

 Kleiman (2005, p. 25) chama de prática colaborativa quando o professor se 

encarrega de fazer perguntas que irão orientar o leitor iniciante ou ainda quando o 

professor lê uma história para todos. Nesses casos, prossegue a autora afirmando que os 

letrados podem ajudar os que ainda não dominam nem o código linguístico nem os papéis 

ilustrativos que acompanham a leitura. Incentivar as crianças com a prática de 

contar/ouvir histórias faz com que se desenvolva o letramento e suas diversas implicações 

sociais. 

 

2º momento: ¡A pensar sobre nuestra lectura! 

 

           No segundo momento da atividade, a fase de leitura propriamente dita, levei para 

os alunos o conto intitulado Una playa con Sorpresa de Pedro Pablo Sancristán, escritor 

espanhol conhecido por escrever contos infantis. O gênero conto foi escolhido para ser 

trabalhado com os alunos, por se assemelhar com as estruturas das histórias dos livros 

que as professoras regentes costumam ler para eles e falar sobre o mar, assunto escolhido 
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como tema para o bimestre. Além disso, o enredo do conto está relacionado ao tema 

inclusão. Vale ressaltar, mais uma vez, a dificuldade em alinhar a temática a ser 

desenvolvida com o gênero discursivo escolhido. Após buscas na Internet, decidimos 

desenvolver o trabalho com o conto Una playa con sorpresa, de Pedro Pablo Sacristán, 

mostrado a seguir.  

 

 

 
Una playa con 

sorpresa 
 

Pedro Pablo Sacristán 
 

No había nadie en aquella playa que no hubiera oído hablar de 

Pinzaslocas, terror de pulgares, el cangrejo más temido de este lado del 

mar. Cada año algún turista despistado se llevaba un buen pellizco que 

le quitaba las ganas de volver. Tal era el miedo que provocaba en los 

bañistas, que a menudo se organizaban para intentar cazarlo. Pero cada 

vez que creían que lo habían atrapado reaparecían los pellizcos unos 

días después, demostrando que habían atrapado al cangrejo 

equivocado. 

El caso es que Pinzaslocas solo era un cangrejo con muy mal carácter, 

pero muy habilidoso. Así que, en lugar de esconderse y pasar 

desapercibido como hacían los demás cangrejos, él se ocultaba en la 

arena para preparar sus ataques. Y es que Pinzaslocas era un poco 

rencoroso, porque de pequeño un niño le había pisado una pata y la 

había perdido. Luego le había vuelto a crecer, pero como era un poco 

más pequeña que las demás, cada vez que la miraba sentía muchísima 

rabia. 

Estaba recordando las maldades de los bañistas cuando descubrió su 

siguiente víctima. Era un pulgar gordísimo y brillante, y su dueño apenas 

se movía. ¡Qué fácil! así podría pellizcar con todas sus fuerzas. Y recordó 
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los pasos: asomar, avanzar, pellizcar, soltar, retroceder y ocultarse en la 

arena de nuevo. ¡A por él! 

Pero algo falló. Pinzaslocas se atascó en el cuarto paso. No había forma 

de soltar el pulgar. El pellizco fue tan fuerte que atravesó la piel y se 

atascó en la carne. ¿Carne? No podía ser, no había sangre. Y Pinzaslocas 

lo comprendió todo: ¡había caído en una trampa! 

Pero como siempre Pinzaslocas estaba exagerando. Nadie había sido tan 

listo como para prepararle una trampa con un pie falso. Era el pie falso 

de Vera, una niña que había perdido su pierna en un accidente cuando 

era pequeña. Vera no se dio cuenta de que llevaba a Pinzaslocas 

colgado de su dedo hasta que salió del agua y se puso a jugar en la 

arena. La niña soltó al cangrejo, pero este no escapó porque estaba 

muerto de miedo. Vera descubrió entonces la pata pequeñita de 

Pinzaslocas y sintió pena por él, así que decidió ayudarlo, preparándole 

una casita estupenda con rocas y buscándole bichitos para comer. 

¡Menudo festín! Aquella niña sí sabía cuidar a un cangrejo. Era alegre, 

divertida y, además, lo devolvió al mar antes de irse. 

- Qué niña más agradable -pensó aquella noche- me gustaría tener tan 

buen carácter. Si no tuviera esta patita corta… 

Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que a Vera no le había 

vuelto a crecer su pierna, y eso que los niños no son como los cangrejos y 

tienen solo dos. Y aun así, era un encanto. Decididamente, podía ser un 

cangrejo alegre aunque le hubieran pasado cosas malas. 

El día siguiente, y todos los demás de aquel verano, Pinzaslocas atacó el 

pie de Vera para volver a jugar todo el día con ella. Juntos aprendieron 

a cambiar los pellizcos por cosquillas y el mal carácter por buen humor. 

Al final, el cangrejo de Vera se hizo muy famoso en aquella playa aunque, 

eso sí, nadie sospechaba que fuera el mismísimo Pinzaslocas. Y mejor que 

fuera así, porque por allí quedaban algunos que aún no habían 

aprendido que no es necesario guardar rencor y tener mal carácter, por 

muy fuerte que un cangrejo te pellizque… 
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Disponível em: Fonte: <https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/una-playa-con-sorpresa> Acesso em: 
10/11/2018. 

              

O texto foi apresentado aos alunos a fim de que pudessem fazer uma leitura geral. 

É preciso mencionar uma dificuldade inicial na compreensão do conto, já que não 

estavam acostumados a ler um texto desta extensão sozinhos; no entanto, após a 

professora fazer uma nova leitura em partes e realizar a tradução de algumas palavras que 

alguns alunos não compreendiam o significado, de acordo com a entonação e fazendo 

alguns esclarecimentos, as crianças se mostraram mais receptivas ao texto e puderam 

discutir sobre possíveis consequências de atitudes excludentes. Percebe-se aqui que a 

atuação da professora é fundamental para o bom desenvolvimento da atividade e, 

consequentemente, do entendimento das crianças.  

Ressalva-se que as perguntas foram redigidas em língua espanhola, mas os alunos, 

naturalmente, responderiam em língua portuguesa. Desse modo, as questões foram lidas 

com a mediação da professora-pesquisadora e cada aluno respondeu de acordo com o seu 

entendimento sobre a leitura do conto.  

A seguir, as perguntas de compreensão leitora.  

 

1 - En el cuento que acabamos de leer, hay dos personajes principales. ¿Quiénes son? 

Imagina como son los dos, escribe el nombre de ellos en el recuadro y dibújalos. 

 

2 - Describe a Pinzaslocas y a Vera de acuerdo con lo leído en el cuento. 

3 - ¿Por qué las personas temían a Pinzaslocas? ¿Qué motivos lo llevaron a portarse de 

esa manera? 

 

4 - ¿Qué tenían en común Vera y Pinzaslocas?  

 

5 - ¿Qué sucedió para que Pinzaslocas cambiase de comportamiento? 

 

6 - Así como Pinzaslocas, muchos niños provocan miedo a otros niños, muchas veces, 

por algún problema personal. ¿Qué crees que podemos hacer para cambiar este 

comportamiento agresivo? 

 

7- Vera, la niña del cuento, nos enseña que ser diferente no es impedimento para tener 

amigos y jugar con los demás. Y tú, ¿qué piensas de eso? 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/una-playa-con-sorpresa
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8- ¿Qué entiendes de la afirmación: “no es necesario guardar rencor y tener mal 

carácter, por muy fuerte que un cangrejo te pellizque…? 

 

Na aula seguinte, o conto foi retomado a fim de que os alunos relembrassem o 

enredo e os alunos que por algum motivo precisaram faltar a aula anterior conhecessem 

o conto e participassem da aula. Em seguida, os alunos receberam as perguntas de 

compreensão leitora acima descritas. Embora as questões fossem baseadas no conto, 

algumas respostas eram abertas, o que permitia que cada um expressasse a sua opinião 

sobre o assunto.        

              Na primeira questão, cada aluno foi incentivado a mostrar sua criatividade e 

imaginação por meio de um desenho no qual ilustrassem os personagens do conto, 

Pinzaslocas e Vera. Esta foi uma questão mais pontual e teve como finalidade ponderar 

como os alunos percebiam Vera. Segundo Kleiman (2005, p. 36), a ilustração, na 

literatura infantil, pode complementar, enfatizar ou gerar expectativas sobre o texto. A 

autora afirma também que é preciso que esse processo passe a fazer parte das estratégias 

de leitura da criança. Nesse caso, cabia fazer com que as crianças usassem a imaginação 

para descrever a personagem Vera ao desenhá-la.  

Kleiman (2005) comenta que, desse modo, as crianças são incentivadas a falar e 

a criar, o que produz um efeito benéfico para o seu aprendizado. Como professores, 

podemos levá-los a imaginar a menina, fazendo perguntas enquanto desenham: quantos 

anos tem Vera? Como ela é fisicamente? Ela é uma criança feliz? Por que o conto se passa 

no mar? 

 A seguir, podemos observar o ponto de vista de algumas das crianças sobre a 

personagem:   

 

 

 

 

Ilustração 1 Ilustração 2 
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Fonte: a autora 

 

 

 
Fonte: a autora 

Ilustração 3 

 

Fonte: a autora 

Ilustração 4 

 

Fonte: a autora 

 

              Na segunda questão, os estudantes deveriam descrever Pinzaslocas e Vera. No 

geral, caracterizaram as duas personagens de acordo com a atitude delas no conto, como 

nos exemplos a seguir: Pinzaslocas era malvado e Vera era legal; Pinzaslocas era mau 

e a Vera era boua; Pinzaslocas era mal ele mordia os dedo de todo mudo e Vera e do 

bem; Pinzalocas era muito bravo e Vera era feliz; Pinzaslocas era maluco e Vera era 

deficiente; Pinzaslocas e muito rigorosas e Vera e muito couma e cuidadosa. 

             A seguir, na terceira pergunta, deveriam dizer por qual motivo as pessoas temiam 

ao caranguejo e o que levou a agir dessa maneira. Todos responderam de acordo com as 

informações do texto. Com as suas palavras, explicaram que tinham medo dele porque 

ele picava as pessoas e relataram o fato que ocorreu em sua infância que o fez agir desse 

jeito. Segue algumas das respostas: Porque ele mordia o pé. Quebraram a pata dele.; 

Porque ele cortava geral, porque ele perdeu uma perna; Porque ele beliscava as pessoas 

ele faz isso com raiva do garoto.  

            Depois, na quarta pergunta, deveriam descrever o que os personagens tinham em 

comum. Uns relataram que o que tinham em comum era a deficiência física, outros foram 

além deste aspecto e conseguiram observar no texto a cumplicidade entre os dois 

personagens e disseram que o que tinham em comum era a amizade e o respeito entre si: 

Por que os dois perderam uma perna; amizade carinho e felicidade amo e respeito e eles 
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perdeira as perna; Por que tinha em comum o problema na perna; Eles ti amor e carinho 

um belo outro e respeito.; Pinzaslocas quebrou as patas. Vera perdeu as pernas.       

            Na quinta pergunta, deveriam responder o que fez Pinzaslocas mudar seu 

comportamento. No geral, responderam que o motivo foi o cuidado de Vera. Uma das 

crianças chegou a afirmar que o caranguejo se apaixonou pela menina: tava apaixonado 

por Vera. Outras respostas: Por que foi o amor de Vera; Porque Vera ajudou 

Pinzasloucas e tornou sua amiga; E que Vera quando viu ele deu carinho e amor; Amiga 

dele transformou ele; Porque ele percebeu que nem todos o seres humanos são iguais. 

Essa questão, fez com que os alunos refletissem que nossas ações positivas, como carinho 

e atenção, podem gerar mudanças no outro. 

          Na pergunta seis, os alunos deveriam opinar sobre possíveis ações que podemos 

praticar para ajudar a mudar o comportamento de uma pessoa agressiva. As respostas 

foram variadas. Algumas crianças defendiam o diálogo, outras achavam que ele deveria 

sofrer algum tipo de agressão. As respostas selecionadas foram: falar com as mães deles; 

apanhando; ensinando a coisa certa; pedir desculpa; fala para ele que não dever 

desconta; tirando todas as pernas.   

A partir das respostas das crianças, percebemos que algumas ainda sentem 

dificuldades em dialogar com o próximo, por isso acreditam que a violência verbal ou 

física ainda é a melhor solução para mudar uma pessoa. Por isso, ressalto mais uma vez, 

a necessidade de se trabalhar temas relacionados a “respeito” em sala de aula. Devemos 

fazer com que nossos alunos possam refletir que existem outras alternativas para resolver 

um problema e que o diálogo e o respeito são sempre as melhores alternativas.   

           Em seguida, na pergunta sete, deveriam dizer se concordam ou não com o modo 

de agir de Vera, que mesmo diferente dos demais, tinha amigos e brincava com todos. 

Sua diferença não a impedia de conviver amigavelmente com todos. De modo geral, as 

crianças concordaram e afirmaram todos são iguais; não ter amigos é ruim; todos são 

igual não é so por que ela tem so uma perna que ela não pode brinca; sim não importa 

se e diferente. (sic)  

Observamos, mais uma vez, nas respostas dos alunos, nesse momento, que eles 

não fazem distinção entre eles, quando se trata de algum tipo de deficiência ou limitação 

física. Nas aulas, percebo, com relação a essa questão, que as crianças se tratam como 

iguais e com os mesmos direitos e deveres. As próprias crianças cobram que os alunos 

autistas façam as mesmas atividades que eles respeitando a limitação de cada um e com 
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a mediação da professora de apoio. No período do intervalo, a maioria participa das 

brincadeiras.     

            Para finalizar esse momento, na pergunta oito, as crianças deveriam dizer o que 

entendiam sobre tal afirmação: no es necesario guardar rencor y tener mal carácter, por 

muy fuerte que un cangrejo te pellizque... As crianças tiveram dificuldade para 

compreender tal afirmação, por isso foi necessário que eu desse exemplos que tivessem 

alguma relação com o cotidiano dos alunos para que pudessem entender a mensagem 

transmitida pela expressão a ser analisada.  

Após minha mediação, as crianças produziram as seguintes respostas: a gente tem 

que ser humilde com todos; não pode descontar nos outros; não precisar descontar na 

pessoa porque a pessoa não tem culpa do que você ta passando mal; se você tive com 

raiva não disconte no outro.(sic)   

Com base nas respostas dos alunos, as crianças refletiram sobre o axioma de que 

“não devemos pagar o mal com mal”. Esta questão nos faz retomar o conceito de que os 

gêneros discursivos possuem características “relativamente estáveis”, nos termos de 

Bakthin (2003, p. 261), o que, por conseguinte, pode ser um elemento facilitador da 

compreensão leitora das crianças. Nesse caso, os contos comumente apresentam no final 

um “caráter moralizante” e isso levou a que percebessem e refletissem sobre a mensagem 

transmitida. Nesse sentido, “diferentemente das atividades analíticas em que se escreve e 

se lê para aprender a ler e a escrever, o foco na atividade em questão está na prática 

letrada” (KLEIMAN, 2005, p. 39), ao invés de estar somente no formato do gênero ou do 

texto abordado. 

 

4º momento: ¡A hacer nuestra parte! 

 

            Nesse momento final, pedi que os alunos se reunissem em duplas.                   Cada 

dupla recebeu uma folha em branco na qual deveria desenhar um ambiente onde todos 

fossem aceitos e respeitados independente das diferenças de cada um. Além disso, 

deveriam criar um título em língua espanhola, com a ajuda professora, para o desenho. 

            Algumas crianças perguntaram se poderiam desenhar dois tipos de escolas: a 

escola real e a escola ideal. De acordo com os desenhos produzidos, observa-se que 

segundo a visão desses alunos, a escola real é um lugar onde há brigas, indisciplina, 

crianças encima das mesas e não há inclusão nem respeito por parte dos alunos. A escola 

ideal, para elas, seria um local onde as crianças estivessem quietas em seus lugares e não 
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houvesse indisciplina. As demais duplas que não fizeram essa comparação, seguiram a 

mesma linha de raciocínio. A escola “inclusiva” seria aquela em que todos são 

disciplinados, um ambiente preservado e as salas organizadas. 

O que mais me chamou a atenção foi o ato de algumas crianças desenharem outros 

locais em que houvesse a inclusão entre todas as pessoas, pois não achavam que a escola 

seria esse lugar. Entre os locais escolhidos pelos alunos, estavam a natureza, o cinema, o 

parquinho da praça, o hospital e a igreja. Além da resistência por parte de alguns alunos 

em considerar o espaço escolar um local de inclusão social, não houve dificuldades por 

parte dos alunos para criar o desenho. 

Já em relação à criação de um título em língua espanhola, os alunos tiveram 

dificuldade, mesmo com a ajuda da professora. Algumas crianças resumiram seu desenho 

em uma palavra: hospital, iglesia, el cine, Dios, escuela. Outras, arriscaram escrever 

pequenas expressões, como: Nosotros jamás podemos alejarnos de queñ amamos!; “Ese 

dibujo fue una cosa tu pode no tener uma mano pero eres igual a todo” (sic). 

 

Ilustração 5 
 

Fonte: a autora 

 

 

Ilustração 6 
 

Fonte: a autora 

 

 
 

 

 

 

Ilustração 7 

 

 

 

 

Ilustração 8 



38 
 

 

 

Fonte: a autora 

 

 

Fonte: a autora 

 

Ilustração 9 

 
Fonte: a autora 

 

Ilustração 10 

Fonte: a autora 

 

 

Ilustração 10 

 

Ilustração 10 

 

Fonte: a autora 
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Fonte: a autora 

 

A respeito desses desenhos, podemos inferir que as crianças veem nas instituições 

sociais lugares nas quais podem ou desejam se sentir incluídas. Sob essa ótica, a prática 

do letramento expande seu viés individual ao social: o “letramento é o que as pessoas 

fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas 

habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 

2000, p. 72). Cabe ao âmbito educacional abranger, portanto, também os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar e na convivência humana, tal como 

exposto no Artigo 1º da LDB 9394/96, citado na fundamentação teórica desta monografia. 

 

5º momento: Un poco más... 

 

Como proposta de atividade extra, uma vez que não houve tempo hábil para inserir 

os resultados desse quinto momento na monografia, sugerimos a elaboração de um 

Diccionario inclusivo en lengua española para que os alunos possam confeccionar em 

sala de aula. Nesta atividade, os alunos devem unir as folhas de papel ofício, dobrá-las ao 

meio, grampear e formar um livro. Depois, devem ordenar as letras do alfabeto, as 

palavras inclusivas e colar no livro elaborado. Concluída esta parte, precisam buscar uma 

imagem ou fazer um desenho que represente a palavra escrita. Como auxílio, colocamos 

algumas palavras no quadro abaixo e os alunos podem buscar as demais no dicionário 

com a ajuda da professora.  

Como exercício de letramento, a professora pode levar os alunos a refletirem sobre 

o vocábulo e a imagem por eles apresentada. Por exemplo, o que essa imagem representa 

para você?, Ela está realmente relacionada ao que está escrito?, De que forma você 

percebe esse vocábulo em seu cotidiano?, O que significa a palavra “respeito” para 

vocês?, Respeitamos nossos amigos em sala de aula?, Como podemos promover um 

ambiente em que haja respeito nas salas de aula?, O que significa a palavra “família” para 

você?, Como é a sua família?, Como dizemos “crianças” em espanhol?, O que estão 

fazendo as crianças na imagem escolhida?, Todas as crianças têm o mesmo direito?, O 

que você entendeu pela palavra “justiça”?, entre outras tantas perguntas que possam fazer 

com que alunos reflitam, ainda que crianças, sobre suas atitudes e as atitudes das demais 

pessoas a sua volta. 
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Naturalmente, as perguntas a serem feitas e questionadas em sala de aula seriam 

adequadas à faixa etária dos alunos. No entanto, as crianças podem e devem discorrer 

livremente sobre o que pensam a respeito dos vocábulos aprendidos. Cabe aos 

professores, nesse momento, mediar as falas e levá-los a refletir sobre as temáticas 

levantadas. 

 

abrazo – respeto – sentimiento – cariño – niños – educación – 

trabajo – cordialidad – afecto – pueblo – igualdad – belleza – 

diálogo – familia – justicia – indígenas –  unión – oportunidad – 

unión –   riqueza – tierra – nacionalidad – diferencia  

 

 

 

 

Disponível em: <https://lasletras.org/abecedario/> Acesso em 28/10/2018. 

 

 

 

 

 

https://lasletras.org/abecedario/
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Disponível em: <http://anglicanaorlu.org/dibujos-de-un-libro/> Acesso em:28/10/2018. 

6 PENSANDO NAS ENTRELINHAS  

 
A partir das respostas das crianças, percebemos que cada criança tem o seu modo 

de pensar de acordo com sua vivência social. Percebe-se, de igual maneira, que cada uma 

representou por meio de desenhos e palavras os lugares nos quais se sentiam incluídas: a 

rua, cinema, igreja, o parquinho, igreja. Para eles, nesses locais parece não haver 

discriminação nem diferenças. Todos são tratados da mesma forma e todos podem 

frequentar sem problemas.  

Chamou-nos a atenção o fato de que uma parcela das crianças não considera a 

escola um lugar onde haja a inclusão. Até mesmo as crianças, que desenharam o ambiente 

escolar o descreveram como um local no qual existe inimizade, onde as pessoas brigam, 

não são amigas. Até as escolas consideradas ideais, segundo elas, eram representadas 

relembrando as escolas tradicionais: todos os alunos calados, sentados em seus lugares e 

prestando atenção nos professores.  

Cabe a nós, professores e profissionais da rede de ensino, repensarmos as nossas 

práticas em sala de aula e criarmos um ambiente no qual os alunos se sintam incluídos 

pela escola e seus profissionais. Além disso, devemos trazer para sala de aula, temas e 

atividades em que propiciem a inclusão de todos e o valor de se trabalhar em grupo, um 

ajudando o outro. Temas que influenciem a inclusão e aceitação entre si, independente se 

pensam e se comportam diferentes.                       

Como vimos anteriormente, os PCN-EF (BRASIL, 1998, p.7) indicam como dois 

objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de “compreender a 

cidadania como participação social e política”. Desse modo, faz-se importante que esses 

temas sejam trazidos para a sala de aula do primeiro segmento. Só assim podemos 

despertar neles “atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando 

o outro e exigindo para si o mesmo respeito.”  

A partir das respostas dos alunos, notamos que aqueles que relataram que já foram 

de alguma forma excluídos ou já excluíram alguém, em momento nenhum, justificaram 

tal ato por motivos raciais, deficiências físicas ou diferenças socioeconômicas, o que nos 

leva a refletir que as crianças não nascem preconceituosas, elas se tornam preconceituosas 

a partir da influência e práticas sociais dos ambientes em que convivem. Vale lembrar, 

que a escola é apenas uma das várias instituições que estimulam o processo educativo do 

estudante.  

http://anglicanaorlu.org/dibujos-de-un-libro/
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 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, nos propusemos a elaborar uma atividade de compreensão leitora 

para alunos do 3º, 4º, 5º e aceleração (1º e 2º ciclo) de duas escolas municipais localizadas 

dentro de comunidades em Niterói: Riodades e Morro do Estado com o objetivo de levar 

as crianças a pensarem sobre a inclusão social. Fizemos, portanto, uma pesquisa 

qualitativa, caracterizada como uma pesquisa ação e o público alvo foram alunos de 8 a 

13 anos. Para a elaboração das atividades foram levados em consideração o conhecimento 

de mundo e a faixa etária de cada aluno, além das orientações relativas às aulas 

estrangeiras localizadas nos documentos que conduzem a educação brasileira. 

Nossa proposta era fazer com que os alunos refletissem sobre a inclusão a partir 

da leitura e compreensão do conto infantil intitulado Una playa con sorpresa de Pedro 

Pablo Sacristán com a finalidade de levar aos alunos a adquirirem um olhar crítico sobre 

o tema e que, a partir de então, começassem a aplicar esses conhecimentos adquiridos na 

escola em seu cotidiano. No primeiro momento das atividades, notamos que algumas 

crianças ainda não conseguem conviver com as diferenças, não aceitam o modo de pensar 

e agir dos outros. Alguns alunos também justificaram o seu ato de excluir alguém por 

julgar que o colega não saberia praticar a atividade e, dessa forma, prejudicaria a equipe 

e perderia o jogo. Nesse caso, não foi levado em consideração o que o indivíduo excluído 

sentiria, o que importa é que a equipe ganhe.  

Diante dessas duas situações, concluímos a necessidade de que o professor e a 

instituição escolar trabalhem com seus alunos temas relacionados a respeito e ética, a fim 

de formar cidadãos críticos que acolham o outro e adotem no seu dia a dia, atitudes de 

solidariedade.         

            No segundo momento, os alunos refletiram o tema inclusão a partir da leitura e 

perguntas de compreensão leitora baseadas no conto proposto. Ao analisar algumas 

respostas, mais uma vez notamos a dificuldade de aceitação das diferenças. Notamos que 

alguns alunos sentem dificuldades em resolver seus conflitos sociais a partir do diálogo e 

por isso preferem resolvê-los agredindo fisicamente e verbalmente o seu colega. Por outro 

lado, notamos que as crianças não consideram motivo de exclusão o fato de outra criança 

ter algum tipo de deficiência física. Eles se tratam de forma igualitária, tanto na hora de 

fazer alguma atividade como quando estão brincando. 
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            No terceiro momento, foi proposto que as crianças desenhassem uma escola onde 

todos fossem tratados com respeito e fossem incluídos e escrevessem um título em língua 

espanhola. Grande parte dos alunos teve dificuldades em considerar o ambiente escolar 

um ambiente inclusivo. A partir da visualização de alguns dos desenhos, notamos que as 

crianças veem a escola como um lugar onde há discussões, indisciplinas, onde não 

respeito e organização. As escolas idealizadas pelos alunos, relembram de alguma forma 

as escolas tradicionais: um lugar silencioso, onde todos estão sentados no seu lugar. Esse 

fator nos leva a pensar em novas práticas pedagógicas em que as crianças se sintam bem 

no ambiente escolar: um local em que elas se sintam incluídas, saibam respeitar as 

diferenças e sejam letradas criticamente para saber praticar sua cidadania. 

               A partir da análise dos dados desta pesquisa, ressaltamos, mais uma vez, o 

ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira precisa investir na concepção de 

letramento crítico desde as séries iniciais, de forma que se valha do conhecimento que os 

alunos trazem em sua bagagem e que as atividades sejam apropriadas para sua faixa etária, 

de tal modo que saibam agir e conviver no meio social e que sejam capazes de lutar por 

seus direitos e pelos direitos dos demais cidadãos, aceitando a diversidade social. 

             Além disso, é essencial que órgãos governamentais regulamentem o ensino de 

língua estrangeira no Fundamental I, já que essa modalidade de ensino vem sendo 

implantada em alguns municípios do Rio de Janeiro. Assim, o ensino de língua estrangeira 

não deve ser apenas um meio de se repor o tempo de planejamento do professor regente, 

mas ao contrário ter uma função social, conforme apontado nas leis educacionais. 

             Além disso, existem poucos materiais didáticos de língua espanhola disponíveis 

para serem utilizados em turmas do Fundamental I. Portanto, há a necessidade de 

produção de novos recursos que auxiliem os docentes que lecionam para essas turmas. É 

importante também que se propiciem mais momentos para trocas de experiências entre 

os professores de forma que um auxilie o trabalho do outro colega. 

            De igual maneira, há poucos estudos relacionados ao ensino-aprendizagem de 

língua espanhola direcionados as séries iniciais do Ensino Fundamental. Por isso, 

acreditamos que as universidades precisam investir em mais grupos de pesquisas sobre 

esse assunto, a fim de auxiliar os professores que atuam com crianças, já que a maioria 

dos professores de língua estrangeira não tem uma formação específica para trabalhar 

com o público infantil. As universidades poderiam, além disso, investir em formações 

continuadas para que auxiliar na formação do profissional e propiciar trocas de 
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experiências entre docentes, já que não existe um currículo específico que sirva como 

parâmetro para o ensino de língua estrangeira nesse nível de escolaridade.                   

Esperamos, desse modo, que, embora tenha sido um trabalho inicial, essa pesquisa 

possa servir como ponto de partida aos docentes que lecionam língua estrangeira em 

turmas do Fundamental I, já que são poucos os materiais didáticos de língua espanhola 

disponíveis para essas turmas. Finalizamos, portanto, com o anseio de que novas 

discussões possam vir a ser desenvolvidas em torno ao ensino de língua espanhola no 

primeiro segmento do ensino fundamental da Educação Básica. 
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ANEXO A – ATIVIDADE DIDÁTICA 

 

Escola Municipal xxxxxx 

Nombre: ________________________ Prof.ª: _____________________________ 

Fecha: _______________________   Clase: ___________________________  

 

 

¡A reflexionar sobre nuestras actitudes! 

 

 

 

¿Juegas con todos los niños de tu escuela? ¿Por qué?  

 

 

¿Ya te sentiste excluido de alguna actividad de la escuela? ¿Cómo se 

dio esta exclusión? 

 

 

¿Ya excluiste a alguien de un juego o actividad en la escuela? ¿Te 

pareció correcto hacer eso? ¿Por qué? 

 

 

¿Crees que todos los niños deben participar y ser aceptados en el grupo 

de amistad? ¿Por qué?  

 

 

¿Te parece justo excluir de tu grupo de amistades personas que son, 

piensan o se comportan de manera diferente a ti? ¿Por qué? 
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Ahora vamos a leer un cuento que habla de transformaciones y 

cambios... 

 

 

 
Una playa con 

sorpresa 
 

Pedro Pablo Sacristán 
 

 

No había nadie en aquella playa que no hubiera oído hablar de 

Pinzaslocas, terror de pulgares, el cangrejo más temido de este lado del 

mar. Cada año algún turista despistado se llevaba un buen pellizco que 

le quitaba las ganas de volver. Tal era el miedo que provocaba en los 

bañistas, que a menudo se organizaban para intentar cazarlo. Pero cada 

vez que creían que lo habían atrapado reaparecían los pellizcos unos 

días después, demostrando que habían atrapado al cangrejo 

equivocado. 

El caso es que Pinzaslocas solo era un cangrejo con muy mal carácter, 

pero muy habilidoso. Así que, en lugar de esconderse y pasar 

desapercibido como hacían los demás cangrejos, él se ocultaba en la 

arena para preparar sus ataques. Y es que Pinzaslocas era un poco 

rencoroso, porque de pequeño un niño le había pisado una pata y la 

había perdido. Luego le había vuelto a crecer, pero como era un poco 

más pequeña que las demás, cada vez que la miraba sentía muchísima 

rabia. 

Estaba recordando las maldades de los bañistas cuando descubrió su 

siguiente víctima. Era un pulgar gordísimo y brillante, y su dueño apenas 

se movía. ¡Qué fácil! así podría pellizcar con todas sus fuerzas. Y recordó 

los pasos: asomar, avanzar, pellizcar, soltar, retroceder y ocultarse en la 

arena de nuevo. ¡A por él! 
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Pero algo falló. Pinzaslocas se atascó en el cuarto paso. No había forma 

de soltar el pulgar. El pellizco fue tan fuerte que atravesó la piel y se 

atascó en la carne. ¿Carne? No podía ser, no había sangre. Y Pinzaslocas 

lo comprendió todo: ¡había caído en una trampa! 

Pero como siempre Pinzaslocas estaba exagerando. Nadie había sido tan 

listo como para prepararle una trampa con un pie falso. Era el pie falso 

de Vera, una niña que había perdido su pierna en un accidente cuando 

era pequeña. Vera no se dio cuenta de que llevaba a Pinzaslocas 

colgado de su dedo hasta que salió del agua y se puso a jugar en la 

arena. La niña soltó al cangrejo, pero este no escapó porque estaba 

muerto de miedo. Vera descubrió entonces la pata pequeñita de 

Pinzaslocas y sintió pena por él, así que decidió ayudarlo, preparándole 

una casita estupenda con rocas y buscándole bichitos para comer. 

¡Menudo festín! Aquella niña sí sabía cuidar a un cangrejo. Era alegre, 

divertida y, además, lo devolvió al mar antes de irse. 

- Qué niña más agradable -pensó aquella noche- me gustaría tener tan 

buen carácter. Si no tuviera esta patita corta… 

Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que a Vera no le había 

vuelto a crecer su pierna, y eso que los niños no son como los cangrejos y 

tienen solo dos. Y aún así, era un encanto. Decididamente, podía ser un 

cangrejo alegre aunque le hubieran pasado cosas malas. 

El día siguiente, y todos los demás de aquel verano, Pinzaslocas atacó el 

pie de Vera para volver a jugar todo el día con ella. Juntos aprendieron 

a cambiar los pellizcos por cosquillas y el mal carácter por buen humor. 

Al final, el cangrejo de Vera se hizo muy famoso en aquella playa aunque, 

eso sí, nadie sospechaba que fuera el mismísimo Pinzaslocas. Y mejor que 

fuera así, porque por allí quedaban algunos que aún no habían 

aprendido que no es necesario guardar rencor y tener mal carácter, por 

muy fuerte que un cangrejo te pellizque… 

 

Fuente: <https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/una-playa-con-sorpresa> Accedido el 07/05/2018 

¡A pensar sobre nuestra lectura! 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/una-playa-con-sorpresa


50 
 

 

 

 

Tras haber leído el cuento, contesta las preguntas a continuación en 

portugués. 

 

 
1) En el cuento que acabamos de leer, hay dos personajes principales. 

¿Quiénes son? Imagina cómo son los dos, escribe el nombre de ellos en 

el recuadro y dibújalos.  

 

 

Nombre del personaje 1: Nombre del personaje 2: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

2) Describe a Pinzaslocas y a Vera de acuerdo con lo leído en el cuento.  

 

 

 

 

3) ¿Por qué las personas temían a Pinzaslocas? ¿Qué motivos lo llevaran 

a portarse de esa manera? 

 

 

 

 

4) ¿Qué tenían en común Vera y Pinzaslocas?  
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5) ¿Qué sucedió para que Pinzaslocas cambiase de comportamiento? 

 

 

 

 

6) Así como Pinzaslocas, muchos niños provocan miedo a otros niños, 

muchas veces, por algún problema personal. ¿Qué crees que podemos 

hacer para cambiar este comportamiento agresivo? 

 

 

 

 

7) Vera, la niña del cuento, nos enseña que ser diferente no es 

impedimento para tener amigos y jugar con los demás. Y tú, ¿qué piensas 

de eso? 

 

 

 

 

8) ¿Qué entiendes de la afirmación: “no es necesario guardar rencor y 

tener mal carácter, por muy fuerte que un cangrejo te pellizque…”?  
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¡A hacer nuestra parte! 

Haz un dibujo representando una escuela o un lugar en la/el cual todos 

los niños son respetados y estén incluidos.  Escribe, al final, un título, en 

español, que represente lo que has dibujado. 
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ANEXO B – PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 

¡A confeccionar um “diccionario inclusivo en lengua española”  

Instruções: Peguem folhas de papel ofício, dobrem-nas ao meio, grampeiem até 

que forme um livro. Depois, cortem e ordenem as letras do alfabeto, as palavras inclusivas 

e colem no livro elaborado. Concluída esta parte, busquem uma imagem ou façam um 

desenho que represente a palavra escrita. Como auxílio, seguem algumas palavras no 

quadro abaixo que podem ser inseridas no dicionário. Os alunos devem buscar as demais 

no dicionário com a ajuda da professora. Ao final, podem colorir o dicionário e pensar 

sobre o significado dessas palavras aprendidas.   

 

abrazo – respeto – sentimiento – cariño – niños – educación – 

trabajo – cordialidad – afecto – pueblo – igualdad – belleza – 

diálogo – familia – justicia – indígenas –  unión – oportunidad – 

unión –   riqueza – tierra – nacionalidad 

               

 

Disponível em: <https://lasletras.org/abecedario/> Acesso em 28/10/2018. 

 

 

Disponível em: <http://anglicanaorlu.org/dibujos-de-un-libro/> Acesso em:28/10/2018. 
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