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RESUMO 
 

GOMES, Aline Dias Lima. Reflexões sobre um projeto desenvolvido a partir das 

curiosidades dos estudantes de uma turma do quarto ano do ensino fundamental. 2018. 

74 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O presente trabalho resulta das vivências pedagógicas realizadas em uma turma do quarto ano 

do ensino fundamental de uma escola pública do município de Mesquita, no ano de 2017. O 

trabalho realizado foi motivado por percebermos a necessidade de um espaço maior de escuta 

e de fala com relação às curiosidades compartilhadas pelas crianças. De modo a trazer ainda 

mais sentido as leituras e as escritas da turma, assim como a produção de conhecimento. Para 

isso, foi construído um projeto de trabalho com inspirações na organização do currículo por 

projetos de trabalho de Hernández e Ventura (2017). O conceito de curiosidade que perpassa 

todo trabalho traz a perspectiva presente na obra de Paulo Freire (2002, 2013a,2013b) quando 

discute a prática pedagógica ligada ao exercício crítico da curiosidade. O trabalho se apoia 

teoricamente na discussão que envolve práticas pedagógicas constituídas no sentido de 

favorecer a aprendizagem significativa fundamentada em Soligo (2015), Sampaio (2009, 2017), 

Arroyo (2007), Smolka (2012), Bakhtin (2011), compreendendo no desenvolvimento deste 

processo de ensino aprendizagem a professora pesquisadora presente na obra de Regina Leite 

Garcia (2004, 2012, 2015). Como produto final do Programa de Residência Docente em 

Educação Básica nos Anos Iniciais do ensino fundamental, o trabalho teve abordagem 

qualitativa dos dados e inspiração na pesquisa-ação e o debate presente nos trabalhos de Moreira 

e Caleff (2012), Diniz-Pereira (2012) e dos autores Cunha e Prado (2007). Estes tiveram o 

objetivo de apresentar reflexões acerca da organização do trabalho pedagógico realizado a partir 

das curiosidades dos estudantes. Os resultados obtidos neste produto final demonstram a 

mudança de perspectiva dos estudantes com relação a ter uma postura mais curiosa, ativa e 

crítica nas suas relações com o conhecimento, com os outros colegas e professora.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Curiosidade. Alfabetização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A possibilidade de desenvolver um trabalho resultado da análise das vivências 

pedagógicas realizadas em uma turma do quarto ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública municipal de Mesquita, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, no 

ano de 2017, delineou-se como um desafio. Uma vez que consistiu em um mergulho 

reflexivo necessário à prática docente, que não são tão exercitados no cotidiano devido à 

escassez de tempo e espaços coletivos e individuais para a discussão e reflexão sobre as 

ações pedagógicas. Este produto final foi organizado e desenvolvido sob orientação do 

Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II. Além de ter o objetivo 

refletir e discutir considerando as curiosidades dos estudantes como orientadoras de 

práticas mais dialógicas e significativas inseridas na rotina de uma turma de quarto ano, 

como contraponto a uma lógica de pouca escuta e muita valorização do conteúdo nos 

quartos e quintos anos. 

 Os últimos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) – 2013, 

2014, 2016 - têm evidenciado, na rede municipal de Mesquita, que o perfil de muitos 

estudantes que estão chegando ao quarto ano de escolaridade são crianças que ainda não 

consolidaram a alfabetização. Entretanto ainda temos visto essa realidade ser ignorada, 

pois as discussões e cobranças relacionadas a este ano de escolaridade ainda estão muito 

ligadas aos conteúdos a serem trabalhados, a avaliação externa e a preparação para os 

anos finais. Iremos problematizar estes pontos destacados ao longo deste trabalho, no qual 

discutiremos práticas mais significativas visando também o domínio da língua escrita dos 

estudantes do quarto ano.  

 O trabalho docente com crianças, principalmente das camadas populares, exige 

um olhar atento para as ações pedagógicas com o intuito de que não se reproduzam mais 

desigualdades e exclusão dentro do ambiente escolar. Sendo assim, é necessário nos 

mobilizarmos em um movimento contínuo de estudos relacionados às concepções de 

infância e processos de aprendizagem. Assim, abarcar na prática docente um 

compromisso em privilegiar um ambiente que oportunize interações, que acolha e 

fomente as curiosidades, as explorações e promova aprendizagens mais significativas em 

seu cotidiano.  
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 O início de 2017 foi um período de muitas novidades pela perspectiva docente, 

pois foi marcado pela chegada em uma nova escola, uma nova turma e em um ano de 

escolaridade no qual não havia sido experimentado. O histórico de 16 anos de experiência 

docente sempre aconteceu em turmas do ciclo de alfabetização em que foi sendo 

construída uma concepção de ensino-aprendizagem que prevê como ponto de partida 

conhecer os sujeitos, a realidade local e social em que as crianças estão inseridas. No 

quarto ano dos Anos Iniciais, turma 402 da Escola Municipal Ernesto Che Guevara, esse 

foi o trabalho inicial. Esta escola está localizada no bairro Chatuba, em Mesquita. Uma 

busca simples na internet por informações sobre este bairro revelou alguns dos problemas 

sociais que fazem parte do cotidiano enfrentado pelos estudantes desta unidade escolar, 

reforçando para equipe pedagógica a importância de ressignificar o currículo praticado, 

os projetos desenvolvidos, as relações entre docentes e discentes. 

A semente do projeto objeto deste produto final teve início em março de 2017, 

mês do aniversário da escola. Como direcionador do trabalho os estudantes foram 

convidados conhecer um pouco do personagem histórico que dá nome a ela. Mesmo 

alguns sendo alunos da educação infantil daquela mesma unidade escolar, o 

desconhecimento sobre Ernesto Guevara foi geral nas respostas. O que direcionou um 

trabalho de conhecê-lo um pouco mais através de sua biografia adaptada e trechos do seu 

diário pessoal. Este último se tornou documento histórico, livro e filme, em que descreveu 

sua viagem de moto pela América do Sul e o quanto ela modificou sua perspectiva. 

Em diálogo com esta atividade levamos diários pessoais do período da 

adolescência (docente) e lemos alguns trechos. A narrativa do que aconteceu na vida de 

uma adolescente nos anos 90 acabou fomentando muitas curiosidades ligadas ao que eles 

estavam passando ou apenas curiosos para saber mais. Observamos características 

comuns a esse gênero textual presentes nos trechos dos diários lidos coletivamente, 

discutimos sobre palavras que envolvem este gênero como pessoal, confidencial, 

segredo. Por conseguinte, eles se sentiram cada vez mais abertos a levantarem suas 

questões. E o que estas puderam nos revelar sobre as crianças? Que conhecimentos são 

construídos nessas interações? Como elas interpretam o contexto em que vivem? Como 

na escola podemos desenvolver possibilidades potentes de aprendizagem respeitando 

seus saberes, seus interesses, suas vivências, sem ficar somente no que elas já sabem, mas 

proporcionar situações que impulsionem seus conhecimentos se relacionando aos 

conteúdos escolares legitimados?  
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Conhecer as crianças, seus saberes, seus interesses e ir além das avaliações 

previstas e currículos prescritos fazem parte do nosso trabalho. E por conta desse olhar 

sensível às devolutivas infantis percebemos a necessidade de um espaço maior de escuta 

e de fala com relação às curiosidades compartilhadas pelas crianças. Entretanto essas 

indagações feitas no cotidiano iam ficando para depois, para serem respondidas em outro 

momento, não por serem menos importantes, mas por muitas vezes aparecerem fora do 

roteiro docente. Isso nos provocou a pensar, tornando-se a questão central desta pesquisa: 

“Como garantir na rotina da turma um espaço de fomento ao que é da curiosidade 

infantil?”. A partir desta indagação inicial foi possível conceber um espaço em que eles 

colocassem suas curiosidades e questões. Permitindo assim, que fossem ampliados os 

sentidos e conhecimentos, nos levando a construir uma roda em que questões os 

mobilizasse a compartilhar hipóteses, a ler, pesquisar, escrever, dialogar, assim foi 

nascendo a nossa roda de curiosidades, o nosso projeto de trabalho. Para fundamentar, 

utilizaremos alguns autores basilares que nos ajudaram na construção das propostas junto 

aos estudantes, assim como na análise deste produto final.   

Alicerçando o trabalho desenvolvido utilizaremos a perspectiva conceitual do 

tornar-se uma professora pesquisadora conforme orienta-nos o trabalho de Garcia (2004, 

2012, 2015). Na mesma linha, Sampaio, Ribeiro e Venâncio (2009, 2017) nos ajudaram 

a refletir sobre o processo de formar junto com as crianças os sujeitos da formação, neste 

caminhar entre a teoria e prática. Ainda com estes autores, a curiosidade aparece como 

eixo inicial e direcionador do trabalho. Nesta perspectiva Freire (2002) nos ajuda a 

ampliar o conceito de curiosidade, trazendo a perspectiva de um processo de 

aprendizagem que a torna mais crítica, o que ele chama de curiosidade epistemológica.  

O trabalho realizado também se inspirou na concepção de projetos de trabalho 

que tem como referências principais os autores Fernando Hernández e Montserrat 

Ventura (2017) como uma das formas possíveis e das mais significativas de situar o(a) 

estudante como sujeito da própria aprendizagem.  

 A metodologia do trabalho foi desenvolvida através de uma abordagem 

qualitativa dos dados e materiais produzidos inspirados na pesquisa-ação, utilizando os 

autores Moreira e Callefe (2008) e Minayo (2009) como suporte para análise deste 

produto final. 

O que move o nosso conhecimento? Autonomia ou liberdade excessiva pensar em 

um currículo e conhecimentos que não estão prescritos? Para onde a curiosidade dos 

estudantes nos direciona (discentes e docente)? O que fica de significativo do que foi 
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discutido e trabalhado com eles? No que os nossos diálogos e aprendizagens repercutem 

(ou não) em suas vidas? Estes foram alguns dos desafios encontrados ao optar por 

construir a prática docente a partir das curiosidades e interesses dos/das estudantes. Essas 

indagações se conectam com outras realidades e possibilidades comuns na educação 

pública. O diálogo entre teoria e prática vivenciado e problematizado neste trabalho, 

forneceram suporte para buscarmos refletir sobre formas possíveis e significativas de 

organizar o conteúdo considerando a curiosidade das crianças inserido no processo de 

aprendizagem.  
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar as possibilidades e desdobramentos de um trabalho pedagógico a partir e com 

base nas curiosidades dos estudantes.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Desenvolver situações diversificadas e significativas que contribuam para que os 

estudantes a reflitam sobre o seu próprio processo de construção do conhecimento.  

• Promover situações de procedimentos de pesquisa e experiências relacionadas às 

curiosidades apresentadas. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Os motivos pelos quais os estudantes estão chegando ao quarto ano do ensino 

fundamental ainda não alfabetizados vão muito além da escolha do método de alfabetizar 

x ou y, ou de todas as questões apontadas anteriormente. Portanto, assumir uma 

concepção de educação diretamente ligada a considerar as crianças como sujeitos 

históricos, de conhecimento e capazes de aprender, nos dão pistas desde o primeiro 

encontro, possibilitando pensar em um currículo significativo construído coletivamente.  

A continuidade no processo de alfabetização ainda era a realidade daquela turma 

de 4° ano, realidade que se assemelha a muitas pelo Brasil afora quando nos deparamos 

com os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de 2016, divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

 

Figura 1 - Gráfico dos resultados nacionais de leitura SAEB/ANA 2016   

           Fonte: INEP. 
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Figura 2 - Gráfico dos resultados nacionais de escrita SAEB/ANA 2016 

      

     Fonte: INEP 

 

O resultado dessa avaliação externa realizada em turmas do 3° ano do Ensino 

Fundamental evidencia uma realidade nacional em que as competências de leitura e 

escrita ainda não está desenvolvida de forma adequada ao esperado. Contexto que se 

assemelha a realidade encontrada nesta turma do 4° ano.  

Esta turma composta por alguns estudantes com históricos de retenção e crianças 

de 9 a 10 anos ainda não alfabetizadas. O que demonstra os atravessamentos desiguais 

em suas trajetórias.  

 

Os documentos oficiais determinam a idade de oito anos como limite para que 

todas as crianças estejam alfabetizadas. Essa delimitação indica desconsideração 

dos percursos de vida das crianças, que vai muito além de suas experiências 

como estudantes, ainda que as compreenda. Todas as crianças aos seis anos, 

quando ingressam no ensino fundamental, não têm a mesma experiência com a 

língua escrita, com expectativas diferentes sobre o uso da escrita e com contatos 

com diferentes modalidades da linguagem escrita, expressão das diferenças 

culturais existentes no Brasil. (ESTEBAN; SAMPAIO, 2012, p. 5) 

 

Outro fator que os documentos oficiais desconsideram são as trajetórias desses 

sujeitos inseridos em um sistema educacional como o de Mesquita, marcado por uma 

carência crônica de professores. Nesta escola periférica havia a ausência de nove regentes 
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em 2017, o que não foi muito diferente nos anos anteriores. Esta carência se reflete 

também na interrupção dos projetos vinculados à sala de leitura e laboratório de 

informática, ao não cumprimento do mínimo de um terço da jornada de trabalho destinada 

às atividades extraclasse (Lei n° 11.738/2008), escassez de materiais, poucos momentos 

ao longo do ano para reuniões pedagógicas e falta de apoio da orientação educacional. 

Estes são alguns dos fatores que atravessam o fazer pedagógico e impactam a experiência 

educacional das crianças. Entretanto, muitas vezes não aparecem nas discussões sobre os 

resultados de suas avaliações, pois esse processo e todos os envolvidos nele, incluindo o 

sistema educacional, são desconsiderados. De forma que deixa em diversos casos a 

criança como única responsável por seus saberes. Contexto, infelizmente, semelhante a 

outros municípios da Baixada Fluminense e do Brasil, que sofrem as descontinuidades 

das políticas públicas para a educação básica que atendem às camadas populares. 

Responsabilizar os estudantes, suas famílias e os professores tem sido o caminho 

mais curto como resposta para os resultados negativos e desigualdades escolares. Em 

tempos de Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ANA, Provinha Brasil e Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil), nos cabe analisar esses documentos com 

olhares indagadores, pois precisamos considerar conjuntamente documentos e resultados 

às condições contextuais, ou seja, os perfis dos estudantes e características das unidades 

escolares. 

 

[...] avaliamos mais os alunos, seus coletivos do que o sistema, suas estruturas, 

seus ordenamentos, suas lógicas, seus rituais e seus valores reprodutores e 

legitimadores das desigualdades sociais, raciais, de gênero, campo, periferia. 

Temos mais políticas de intervenção nos alunos do que no sistema e suas 

estruturas. As formas estruturantes de organizar o trabalho, os tempos, os 

níveis, de disciplinar e segmentar o conhecimento e a condição docente, até os 

brutais mecanismos de segregar, enturmar, sentenciar, reprovar milhões de 

alunos populares parecem intocados. Não são objeto de políticas de Estado. 

Nossas políticas privilegiam o acesso e os resultados dos alunos. (ARROYO, 

2011, p. 85) 

 

Faz-se fundamental refletir também sobre o sistema que estamos inseridos e sua 

realidade local, analisar as políticas públicas educacionais às quais os docentes e 

estudantes estão sujeitos e são sujeitos. Então, com isso, buscar brechas que permitam a 

construção de práticas que visem superar ou diminuir as desigualdades.  

Neste movimento, torna-se importante a observação e análise das propostas 

realizadas com os estudantes. Em uma turma de quarto ano com domínio ainda precário 

da leitura e da escrita se fez necessário um intenso trabalho visando à apropriação do 
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sistema de escrita. Nele, foi possível perceber que se buscou realizar um trabalho 

pedagógico que priorizassem situações didáticas de usos sociais da língua escrita através 

de textos de variados gêneros textuais articulando, sempre que possível, com outras 

disciplinas. Entretanto, temáticas surgidas do contexto das crianças que poderiam ter sido 

mais bem exploradas não tiveram discussões posteriores, o que me levou a repensar qual 

é o espaço das propostas originadas pela curiosidade dos estudantes na organização do 

trabalho pedagógico. 

Uma forma de trazer sentido à vivência escolar dentro do contexto da referida turma 

402 foi refletir sobre as crianças. Revisitar diálogos e escritas que evidenciassem seus 

interesses, seus desejos dentro e fora da escola. Com isso buscar inspiração para 

desenvolver práticas pedagógicas possibilitando fomentar a curiosidade, refletir sobre 

procedimentos de pesquisa e ampliar as formas de ler o mundo. Contudo, não estamos 

propondo neste produto final a substituição do currículo oficial para o trabalho exclusivo 

com as curiosidades dos estudantes.   

A relevância do presente produto final se apresenta a partir da proposta de discutir a 

produção de conhecimento por um caminho compartilhado com os alunos, considerando 

o trabalho com projetos como importante modalidade de organização dos conteúdos. A 

proposta realizada traz a perspectiva de um olhar mais sensível na organização do trabalho 

pedagógico para as questões levantadas pelos estudantes, podendo favorecer a 

convergência dos conhecimentos escolares e seus objetivos de ensino com os interesses 

infantis.  

Nesse cenário adverso, observa-se que as práticas pedagógicas docentes trazem o 

inconformismo com o fracasso escolar dos estudantes, a busca constante por tentar 

superar os desafios que a realidade dura impõe por se acreditar em uma educação de 

qualidade para todos, mesmo sabendo que o sistema não é realizado para que assim 

aconteça.  

A produção do trabalho foi facilitada por optar junto a turma 402 um caminho aberto 

de diálogo, conciliando interesses dos alunos, confrontando conhecimentos, buscando 

novas informações e ampliando os saberes produzindo registros desse desenvolvimento. 

Assim, possibilitando que o educando tivesse uma visão sobre suas hipóteses iniciais, dos 

instrumentos, suportes utilizados na pesquisa e das várias respostas encontradas.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN), de 2013, 

ao discutir sobre o currículo do Ensino Fundamental afirmam que a escola tem tido 

dificuldades para que os conteúdos escolares se tornem significativos para os alunos. Este 
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documento fomenta outras lógicas de ensino, outras possibilidades que convergem para 

outras possibilidades de organização dos conteúdos: 

 

Ao se debruçar sobre uma área de conhecimento ou um tema de estudo, o aluno 

aprende, também, diferentes maneiras de raciocinar; é sensibilizado por algum 

aspecto do tema tratado, constrói valores, torna-se interessado ou se 

desinteressa pelo ensino. Assim, a aprendizagem de um componente curricular 

ou de um problema a ser investigado, bem como as vivências dos alunos no 

ambiente escolar, contribuem para formar e conformar as subjetividades dos 

alunos, porque criam disposições para entender a realidade a partir de certas 

referências, desenvolvem gostos e preferências, levam os alunos a se 

identificarem com determinadas perspectivas e com as pessoas que as adotam, 

ou a se afastarem de outras. (BRASIL, 2013, p.116) 

 

Trazer para a centralidade da reflexão os diálogos, as escritas, os conhecimentos, 

interesses e curiosidades dos sujeitos. Tudo isso em conversas com práticas que foram 

propostas ao longo do ano letivo e que contribuíram muito para que a escola passasse a 

fazer mais sentido para aquelas crianças. Como nos diz Edwiges Zaccur: “Difícil, difícil 

mesmo é aprender o que não faz sentido, o que não atende à necessidade e não vai ao 

encontro do interesse.” (ZACCUR, 2012, p. 30).  

Essa escola, por vezes excludente, também tem espaço para práticas pedagógicas 

solidárias e inclusivas. Pensar nesses espaços nos levou a ponderar sobre uma provocação 

feita por Rosaura Soligo (2015), quando ela questiona o que acontece com o 

encantamento, com a curiosidade e com o gosto por aprender das crianças, que diminuem 

com o passar do tempo.  

 

[...] Para que isso não aconteça, para que, conforme crescem, as crianças 

fortaleçam a confiança na própria capacidade e o amor pelo conhecimento, a 

escola terá de encantá-las, aproximando-as das ciências, das artes, das 

histórias, das geografias, das literaturas, das filosofias. Luz, sombra, larvas, 

nuvens, plantas, misturas, invenções, engenhocas, mapas de viagem, textos de 

todo tipo, problemas intrigantes, pequenas e grandes equações, acontecimentos 

da vida... tudo isso. A escola terá de tornar a apropriação das ‘coisas do mundo’ 

interessante, atraente, irresistível. (SOLIGO, 2015, p.16) 

 

 Investir em um trabalho com as curiosidades das crianças é deixar as “coisas do 

mundo” também serem coisas da escola, do conhecimento escolar. A criação desse espaço 

na rotina da turma possibilitou um movimento de interação, perguntas, levantamento de 

hipóteses, conversas e produção. A linguagem escrita foi sendo vivenciada a partir de 

uma necessidade gerada coletivamente, para construir algo de todos. A escrita, mais do 

que transcrever sons, transcrevia a necessidade de saber mais sobre algo, mobilizava 

também uma curiosidade na escrita das indagações e os registros das descobertas. A 
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necessidade de experimentar situações de leitura e escrita foi um aprendizado que 

decorreu de nossas trocas, leituras, pesquisas e escuta do outro, em um movimento de ler 

e escrever para aprender. Segundo Paulo Freire: 

 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê 

ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da 

curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, 

sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é 

procurar ou buscar criar compreensão do lido, daí, entre outros pontos 

fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que 

ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão. 

(FREIRE, 2013a, p.58) 

  

O presente trabalho objetivou construir práticas pedagógicas que potencializassem a 

construção de sentidos com foco nas curiosidades infantis, do desenvolvimento de 

instrumentos de pesquisa e do diálogo entre as áreas de conhecimento. Assim, uma roda 

de conversa se transformou em roda de curiosidades, o simples caderno amarelo se 

transformou em diário das descobertas e trouxe a utilização da escrita não apenas como 

“objeto de conhecimento”, mas fazendo com que esta funcionasse como interlocutora dos 

conhecimentos produzidos coletivamente pelos alunos. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A fim de expor as discussões realizadas no presente trabalho, reuni o caminhar do 

que foi construído em sala analisando a luz de referenciais específicos. Nas próximas 

seções apresento o diálogo estabelecido entre os conceitos teóricos, seus autores e o 

contexto relacionado às ações pedagógicas deste trabalho. 

 

 

4.1 A professora pesquisadora  

 

Analisar a prática docente com o olhar reflexivo, investigativo e crítico é uma 

perspectiva em contínuo processo no exercício da docência. Ainda conjugado com todas 

as dificuldades impostas nas múltiplas realidades que encontramos em cada espaço 

escolar.  

 O docente ao iniciar sua trajetória possui um arcabouço teórico oriundo de sua 

formação acadêmica que se articula com as experiências vindas da prática de sala de aula. 

A desenvolvendo através da sua relação com as crianças e das trocas de experiências 

pedagógicas junto a seus colegas em reuniões e formações continuadas. Também por 

meio de cada leitura feita que faz sentido frente as suas indagações do que deu certo ou 

não, e do que atingiu os alunos ou não. Um movimento de aprender a melhor ensinar, 

melhor conhecer os fundamentos epistemológicos e ideológicos de sua prática. 

 Nessa caminhada alguns autores foram essenciais dando suporte teórico e 

contribuindo com novos olhares e novos sentidos a nossa prática docente. Um dos grandes 

referenciais que sustentam a experiência realizada ao longo desta escrita é a professora 

Regina Leite Garcia (2004, 2012, 2015). Ela atuava pesquisando junto às professoras das 

classes populares nos cursos de formação, no fomento à transformação das professoras 

em professoras pesquisadoras, considerando a prática como um espaço de conhecimento.  

 

Reconhecer a professora como capaz de teorizar sobre a sua prática é para nós 

um princípio teórico-epistemológico que alicerça nossa postura política e que 

nos faz considerar a escola como um espaço de teoria em movimento 

permanente de construção, desconstrução e reconstrução. (GARCIA, 2015, 

p.17) 
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Ter uma prática reflexiva contribui para o fazer pedagógico ao guiarmos nossas 

ações pautadas em um olhar questionador, capaz de refletir, analisar e colocar em dúvida 

alguns caminhos e confirmar outros, além de investigar possibilidades onde pareciam que 

não existiam. Antônio Nóvoa (2007) mencionando Dewey nos ajuda a refletir sobre o ato 

de refletir e o de repetir o conhecido. 

 

Há um déficit de práticas na formação. E atenção: e também de reflexão dessas 

práticas. Citando John Dewey, o que é essencial é a reflexão sobre as práticas. 

E Dewey tinha aquela velha história que no final de uma palestra – ele que nos 

anos 1930 inventa o conceito de professor reflexivo – um professor virou-se 

para ele e disse “o senhor abordou várias teorias, mas eu sou professor há dez 

anos, eu sei muito mais sobre isso, tenho muito mais experiência nessas 

matérias. Então, Dewey perguntou: “tem mesmo dez anos de experiência 

profissional ou apenas um ano de experiência repetida dez vezes?”. Não é a 

prática que é formadora, mas sim a reflexão sobre a prática. É a capacidade de 

refletirmos e analisarmos. (NOVOA, 2007, p. 16) 

 

 Nessa perspectiva, nós docentes, ao nos colocarmos como eternos aprendizes, nos 

percebemos em processo, em um caminho que não está pronto, no qual não existem 

receitas. De modo que podemos nos apoiar em teorias e práticas que nos auxiliarão nesta 

travessia.  

 Não existem fórmulas prescritas que deem conta de uma turma específica com 

sujeitos reais e suas especificidades. Com isso, o tornar-se professora pesquisadora se 

desenvolve desde a formação inicial e se junta a prática docente. Contudo uma prática 

reflexiva (NÓVOA, 2007) que impulsiona uma busca teórica preocupada em ensinar 

melhor, compreender os/as estudantes, provocando novas práticas e novos significados 

do ensinar e aprender para os envolvidos nesse processo. Para Nóvoa (2007, p.16) “Não 

é a prática que é formadora, mas sim a reflexão sobre a prática. É a capacidade de 

refletirmos e analisarmos.” Nenhuma turma é igual a outra, motivando novas pesquisas e 

ações que vão sendo validadas e adicionadas a trajetória docente a cada ano, 

proporcionando novas aprendizagens tanto para os estudantes quanto para a professora.  

 Sendo a formação docente um processo contínuo de refletir sobre/com/na prática-

teoria, ela se faz junto com os sujeitos da formação: as crianças. Segundo Carmen Sanches 

Sampaio, Tiago Ribeiro e Ana Paula Venâncio (2017): 

 

Nossa relação com as crianças, nossos encontros com elxs, tão marcados pela 

imprevisibilidade, pela surpresa, pela incerteza e pela aprendizagem mútua têm 

nos ensinado que, sim, as crianças são sujeitxs da formação; são outrxs que nos 

deslocam, nos fazem tremer diante do acontecimento, do que não sabemos 

explicar nem podemos prever. Se temos ouvidos para escutar e olhos para ver, 
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as crianças estão, todo o tempo e o tempo todo, provocando-nos, convidando-

nos à desaprendizagem de nossas verdades mais caras e de nossos saberes que 

muitas vezes, afastam-nos das dúvidas e das perguntas e, por que não dizer, 

dos nossos ainda não saberes! (SAMPAIO; RIBEIRO; VENÂNCIO, 2017, 

p.73)  

 

 Apostar nesse encontro com as crianças é olhar além do horizonte linear, 

homogeneizante e de falsa igualdade que consta nos currículos e planejamentos. Estar 

com as crianças construindo sentidos em sala para o que foi inicialmente projetado em 

documentos, instiga a um constante devir desaprender-aprender-desaprender-aprender. 

Diferente de outrora, em que existia uma única via projetada para um aluno idealizado, 

sendo o bastante seguir uma cartilha, um manual e esperar resultados. Nas últimas 

décadas do século XX, diversos autores e autoras apresentaram pesquisas, reflexões e 

experiências com o foco nos diversos caminhos para a aprendizagem das crianças. 

Caminhos que são muito mais complexos, por vezes desiguais e excludentes para os 

estudantes das camadas populares, pois se o acesso à educação pública é uma realidade 

para todos, o mesmo não pode ser dito quanto a permanência e no sentido da escola para 

esse público. 

 

 

4.2  A curiosidade que nos move 

 

Ter como ponto de partida as curiosidades infantis neste trabalho nos aproximou 

da concepção Paulo Freire (2011, 2013a, 2013b), ao ter como premissa que ensinar 

envolve criar possibilidades para a construção e/ou produção de conhecimento com os 

estudantes. A aprendizagem está ligada ao processo que pode provocar no aprendiz, uma 

curiosidade crescente como inquietação que nos faz querer saber mais, desvelar o mundo 

com um olhar mais crítico. De forma que faz a curiosidade e o conhecimento caminharem 

juntos. Nesta perspectiva Hernández e Ventura (2017) também nos inspiraram a organizar 

o trabalho docente e discente por projetos de trabalho.  

O conceito de curiosidade com o qual trabalhamos neste produto converge para a 

construção do conhecimento e para o desenvolvimento de uma curiosidade crítica, 

epistemológica. A curiosidade é considerada como um dos eixos vitais para a prática 

docente, pois segundo Freire 
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Como manifestação presente a experiência vital, a curiosidade humana vem 

sendo histórica e socialmente construída e reconstruída. Precisamente porque 

a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma 

das tarefas precípuas da prática educativa-progressista é exatamente o 

desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. (FREIRE, p. 18, 

2011) 

 

Conceber a prática docente como possibilidade a fim de que esses estudantes 

exteriorizem suas curiosidades, questionem, investiguem e tenham um olhar mais crítico, 

transformam em conhecimento e podem contribuir para a construção de sentido do 

currículo praticado nas escolas. A curiosidade ajuda na ação de nos surpreender com as 

diferenças entre o que a gente já sabe e o que podemos aprender, no que podemos ir além, 

nos mobiliza a continuar perguntando. Para Freire (2013b), cabe ao docente não temer a 

pergunta, não silenciar a indagação dos educandos, fazendo com que as perguntas 

caminhem para uma reelaboração do pensamento e da ação. 

 

O problema que, na verdade se coloca ao professor é o de, na prática, ir criando 

com os alunos o hábito, como virtude, de perguntar, de “espantar-se”. Para um 

educador nesta posição não há perguntas bobas nem respostas definitivas. Um 

educador que não castra a curiosidade do educando, que se insere no 

movimento interno do ato de conhecer, jamais desrespeita pergunta alguma. 

(FREIRE, 2013b, p.25)  

 

Na perspectiva freiriana é proposto o deslocamento de uma educação de respostas 

para uma educação de perguntas (FREIRE, 2013b). Ao sair do eixo de perguntas que já 

trazem respostas para uma educação com os educandos em que nas perguntas há o 

estimulo a criação, de buscar e responder suas indagações respondendo seus problemas 

essenciais assim construindo conhecimento. Há nesse processo o medo do educador em 

arriscar e em errar, pois a posição do docente é vista na maioria das vezes como que se 

fosse possível dominar todo conhecimento do mundo tendo respostas para tudo. 

Entretanto, o não saber e o erro permitem ampliar os conhecimentos possibilitando 

aprendizagem e o ensino em movimento constante na trajetória docente. Pois, “Gosto de 

ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do 

inacabamento, sei que posso ir mais além dele.” (FREIRE, 2002, p. 31) 

Para Freire (2002), a curiosidade é o que movimenta o sujeito na busca pela 

construção do conhecimento, pois o ser humano se preserva epistemologicamente 

curioso. Cabe ao educador fomentar que a curiosidade ingênua de forma dialógica possa 

ser discutida, reconstruída a partir de erros, dúvidas, hipóteses, criticidade se tornando 

epistemológica.  
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Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo 

gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 

metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando 

"curiosidade epistemológica". A curiosidade ingênua, de que resulta 

indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente 

desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência 

feito. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao 

senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 

estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 

educadora com a consciência crítica do educando cuja "promoção" da 

ingenuidade não se faz automaticamente. (FREIRE, 2002, p. 16)  

 

O investimento em práticas pedagógicas que considerem os conhecimentos dos 

estudantes, fazendo-os ir além, estimulando a capacidade crítica, o levantamento de 

hipóteses, compreendendo o erro como passagem para o não erro visando a construção 

de conhecimento. Estas foram as principais contribuições do trabalho de Paulo Freire que 

nos ajudaram a estruturar o nosso produto final, ajudando a refletir sobre a transição de 

uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica ao longo deste trabalho.  

A organização do trabalho pedagógico por projetos de trabalho (HERNÁNDEZ; 

VENTURA, 2017) nos aproximou de uma perspectiva de currículo mais integrado com 

propostas que se constroem junto com os estudantes e que se transformam em objeto de 

estudo. Trabalhar com as curiosidades infantis mobilizou a necessidade de articular 

conhecimentos escolares não previstos inicialmente, mas que foram trazidos para o estudo 

contribuindo para uma aprendizagem significativa.  

 

Essa modalidade de articulação dos conhecimentos escolares é uma forma de 

organizar a atividade de ensino e aprendizagem, que implica considerar que 

tais conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de uma forma 

rígida, nem em função de algumas referências disciplinares preestabelecidas 

ou de homogeneização dos alunos. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 2017, p. 61) 

 

O projeto de trabalho com as curiosidades possibilitou uma participação ativa dos 

estudantes na busca por informações que respondessem as curiosidades, sendo esse 

movimento uma das finalidades educativas dos Projetos. Outro aspecto destacado por 

Hernández e Ventura (2017) é que ao trazer os estudantes nesta busca pelo conhecimento, 

possibilitamos envolver outras pessoas e ampliar a rede de diálogos. Todavia, deve-se 

considerar que não se aprende só na escola e que a professora não é a única com as 

respostas e caminhos, mas que eles são sujeitos ativos nessa procura.  
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4.3  Aprender o que faz sentido 

 

 

A alfabetização implica, desde a sua gênese, a constituição do sentido. Desse 

modo, implica mais profundamente em uma forma de interação com o outro pelo trabalho 

de escritura - para quem eu escrevo, o que escrevo e por quê? […] Contudo, essa escrita 

precisa ser sempre permeada por um sentido, por um desejo, e implica ou pressupõe, 

sempre, um interlocutor. (SMOLKA, 2012, p. 95) 

Assumir na prática docente a concepção de alfabetização como processo 

discursivo (SMOLKA, 2012) é um grande desafio diário que possibilita (re)conhecer a 

desigualdade e diversidade dos pontos de partida para cada criança dotada de 

singularidades, sendo um ser que participa ativamente do processo de aprendizagem. 

Neste sentido, as perguntas, a curiosidade e o desejo de saber mais direcionam o docente 

e os discentes no ato de ensinar e de aprender.   

Para Bakhtin (2011), as respostas geram novas perguntas direcionando o 

movimento de construção de sentido e do conhecer mais sobre algo. Trabalhar a partir 

das curiosidades infantis foi um processo vivo numa perspectiva dialógica e a alteritária, 

construída inicialmente em rodas de conversas como um dos caminhos possíveis para 

transformar o espaço da sala de aula em um ambiente alfabetizador. Como também um 

lugar de práticas de escuta, de ações que favorecessem a interação, do fomento à 

criatividade, à curiosidade, o reconhecimento de potencialidades e singularidades.  

Em Mesquita, não há currículo oficial publicado, porém é percebido nas práticas, 

nos discursos, nas formações continuadas, nas políticas públicas de avaliação nacional, a 

grande ênfase nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. São duas áreas do 

conhecimento que perpassam os conteúdos de diferentes componentes curriculares. Há 

uma necessidade de estar em atenção constante na escola pública para que outras áreas 

do conhecimento tenham espaço e aprofundamento visando oferecer uma educação 

integral do educando.  

 Precisamos compreender o contexto mais amplo em que nós docentes e estudantes 

estamos historicamente, socialmente e politicamente inseridos. Além de nos indagar a 

buscar mais suporte teórico que contribuam para práticas educativas mais significativas 

e emancipatórias para os educandos. Segundo Miguel Arroyo 
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A hipótese que pode nos guiar para o debate é que o ordenamento curricular 

não representa apenas uma determinada visão do conhecimento, mas 

representa também e, sobretudo, uma determinada visão dos alunos. Os 

educandos nunca foram esquecidos nas propostas curriculares, a questão é com 

que olhar foram e são vistos. (ARROYO, 2007, p.21)  
 

Ao longo dos anos de escolaridade acontecem transições que vão sendo 

constituídas por rompimentos nas propostas mais ligadas às crianças e cada vez mais em 

foco nos conteúdos e nas avaliações, internas e principalmente as externas. Esse 

direcionamento influencia direta ou indiretamente as práticas pedagógicas dos 

professores. O tempo da brincadeira vai ficando para trás perdendo espaço para as coisas 

sérias. No entanto, há um movimento docente de repensar essas lógicas, possibilidades e 

sensibilidades da organização curricular no trabalho pedagógico.  

Dentro do programa curricular os estudantes dialogariam na escola sobre o Egito 

Antigo no sexto ano ou do que é composta a Lua apareceria em conhecimentos escolares 

relacionados a Química, outras envolvendo hereditariedade apareceriam no nono ano. 

Entretanto as curiosidades infantis não ficam em gavetas separadas por disciplina ou por 

ano de escolaridade, elas estão ligadas ao todo, ao não fragmentado, não hierarquizado. 

Ao trabalhar com as curiosidades infantis, as áreas do conhecimento podem convergir 

para responder as indagações das crianças. Com isso, é um desafio docente fazer da sala 

de aula um espaço de escuta sensível, de diálogo, de encorajamento a explorar suas ideias, 

de fomento à curiosidade e à pesquisa, o engajamento dos estudantes nas propostas. 

A organização do trabalho pedagógico revela quais são prioridades a serem 

desenvolvidas com os estudantes, como ressalta Rosaura Soligo neste trecho 

 

A rotina concretiza, na sala de aula, as intenções educativas que se revelam na 

forma como são organizados o tempo, o espaço, os materiais, as propostas e 

intervenções do professor. Por essa razão, é também uma situação de ensino e 

aprendizagem, a despeito e não necessariamente ser planejada como tal. Se, 

por exemplo, numa semana de trabalho, a leitura é realizada apenas uma vez 

ou outra (ou nenhuma) e a escrita é uma atividade frequente, o que estamos 

ensinando – involuntariamente – para os alunos é que a escrita é mais 

importante do que a leitura. Se o trabalho com determinados conteúdos ocorre 

apenas às vésperas da avaliação, o que estamos comunicando aos alunos é que 

aqueles conteúdos importam apenas por conta da avaliação. Ou seja, nossas 

concepções inevitavelmente se expressam na priorização das atividades 

propostas na sala de aula, na forma como agimos durante as atividades e no 

uso que fazemos do tempo. (SOLIGO, 2015, p.64) 

 

A definição das expectativas de aprendizagem para os educandos se faz necessária 

no início do ano letivo e ao longo dele, pois nessa trajetória compartilhada entre docente 

e discentes as propostas vão sendo (re)construídas. Elas reorientam as escolhas dos 
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conhecimentos a serem trabalhados e as formas mais propícias a uma aprendizagem 

significativa.  

Desenvolver um trabalho pedagógico considerando as curiosidades infantis 

transcende as estruturas disciplinares e de ano de escolaridade gerando uma maior 

integração entre as áreas de conhecimento. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A perspectiva de professora pesquisadora presente na prática docente apresentada 

neste produto final favoreceu o desenvolvimento e análise qualitativa da proposta 

realizada neste projeto. Os autores Moreira e Callefe (2008) consideram a prática 

reflexiva e a pesquisa componentes fundamentais para o desenvolvimento profissional 

docente.  

 

A prática reflexiva é vista como um meio pelo qual os professores podem 

desenvolver um nível maior de autoconsciência sobre a natureza e o impacto 

de sua prática, consciência esta que oferece oportunidades para o 

desenvolvimento profissional. (MOREIRA; CALLEFE, 2008, p. 12) 

 

Na perspectiva de Minayo, “nada pode ser intelectualmente um problema, se não 

tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática” (1994, p.17). São tantas as 

questões no dia-a-dia em uma turma da Educação Básica e tão escasso o tempo para se 

aprofundar que se faz necessário selecionar “o recorte do que deve ou não ser examinado 

e construído” (MINAYO, 2009, p.20). 

Optou-se metodologicamente para a realização deste trabalho por uma pesquisa 

de natureza qualitativa, pois esta abordagem segundo Minayo “aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas” (2009, p.24). Respondendo a questões 

muito particulares, o que nos aproxima teoricamente também de Moreira e Caleff (2008) 

na abordagem de análise crítica e autocrítica deste trabalho inspirada na metodologia de 

pesquisa-ação contribuindo não somente para a prática, mas para a teoria e o ensino.  

 

É difícil formular uma definição abrangente de pesquisa-ação porque seu uso 

tem variado com o tempo, local e contexto. No entanto, podemos oferecer 

uma definição convencional e usá-la como ponto de partida: a pesquisa-ação 

é uma intervenção em pequena escala no mundo real e um exame muito de 

perto dos efeitos dessa intervenção. (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p.90)  

 

A pesquisa-ação por ter como características trazer teoria e prática integradas, 

transformar a relação sujeito-objeto em uma relação sujeito-sujeito de forma dialógica e 

possibilitar que os resultados da pesquisa sejam aplicados à uma situação concreta, 

contribui de forma potente para prática docente e para a compreensão dos contextos que 

ocorrem ensino e aprendizagem (DINIZ-PEREIRA, 2012). Os autores Cunha e Prado 

(2007) levantam uma importante questão:  
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O/A professor/a pesquisa ou reflete sobre o seu trabalho na escola? Quando 

reflete sobre o seu trabalho, está fazendo pesquisa? Fiorentini (2004) nos 

auxilia a compreender que pesquisar e refletir são realmente práticas distintas, 

porém complementares. A reflexão não é necessariamente pesquisa e ocupa-

se da totalidade, procurando levar em conta várias dimensões e perspectivas. 

A investigação exige um processo reflexivo “especial”, que demanda a 

delimitação de um problema, um foco determinado que possa ser estudado com 

mais profundidade. Segundo o autor, a reflexão é condição necessária para a 

pesquisa, que solicita ainda leitura, descrição do fenômeno educativo, certo 

distanciamento da ação e um tratamento interpretativo e analítico. (CUNHA; 

PRADO, 2007, p. 276) 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado a partir de um olhar investigativo 

e reflexivo acerca da prática pedagógica, tendo as curiosidades infantis como orientador 

do projeto. Assim, constituindo-se em um movimento de pesquisa docente e discente, 

visto que não teríamos todas as respostas para a diversidade de curiosidades apresentadas 

pelos estudantes. De maneira que seria necessário construir novas propostas e 

encaminhamentos didáticos. Isto demandou análises dos enunciados produzidos, do 

caminho metodológico escolhido e os resultados que foram sendo construídos com a 

turma.  

Como instrumentos de pesquisa utilizamos os enunciados escritos e orais das 

ações que culminaram na roda de curiosidades que aconteceram com os estudantes da 

turma 402 da E. M. Ernesto Che Guevara no ano de 2017. Esses enunciados resultaram 

na análise de conteúdo dos registros escritos, áudios dos discentes e docente produzidos 

neste período de realização deste projeto.  

Refletir sobre a prática apresentada neste produto final possibilitou praticar a 

pedagogia da criação (FREIRE, 2013b) e aprender com o inédito, pois contribuiu e 

contribuirá nas próximas escolhas e práticas docentes. Ela sendo transformada em 

pesquisa, pode colaborar no desenvolvimento de novas estratégias de ensino.  
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Cronograma 

 

Data das atividades Descrição das atividades 

1° - 04/08/2017 “Você é uma pessoa curiosa?” - Diálogo sobre o 

conceito de curiosidade a partir desta pergunta, com 

análise da leitura da música “Oito anos” e produção 

escrita autoral das próprias curiosidades. 

2° - 11/08/2017 “Como fazíamos as coisas antes da internet? ”  

 

 Através deste texto adaptado, discutimos sobre quais 

caminhos poderíamos fazer de pesquisa possibilitando 

encontrar respostas para as curiosidades. 

3° - 1/11/2017 Votação das curiosidades - eleger as curiosidades mais 

votadas para a pesquisa da turma. 

4° - 09/11/2018 Pesquisa coletiva da curiosidade mais votada 

5° - 30/11/2017 Visita ao laboratório de informática da Escola 

Municipal Governador Roberto Silveira 

6° - 06/12/2017 Pesquisa individual e roda de curiosidade 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

6.1  Você é uma pessoa curiosa? 

 

  A proposta foi iniciada no dia 4 de agosto de 2017. Como atividade inicial 

começamos colocando no quadro a seguinte pergunta: Você é uma pessoa curiosa? Esse 

questionamento teve uma resposta rápida das crianças da turma 402, na sua maioria um 

grande “SIM”. Com o diálogo aberto foi indagado às crianças se já tinham ouvido a 

música “Oito anos” composta por Paula Toller, mas que havia ficado famosa na voz de 

Adriana Calcanhoto. Elas relataram que não conheciam. Em seguida, conversamos sobre 

o processo de criação da música, pois a compositora relatou que a enumeração de 

perguntas que aparecem na letra foi inspirada nas questões levantadas pelo seu filho 

Gabriel neste período da infância em que as crianças questionam com muitos porquês, 

em que a curiosidade está mais latente.  

 

Oito Anos 

 

Por que você é flamengo 

E meu pai botafogo? 

O que significa 

"impávido colosso"? 

Por que os ossos doem 

Enquanto a gente dorme? 

Por que os dentes caem? 

Por onde os filhos saem? 

Por que os dedos murcham 

Quando estou no banho? 

Por que as ruas enchem 

Quando está chovendo? 

Quanto é mil trilhões 

Vezes infinito? 

Quem é Jesus Cristo? 

Onde estão meus primos? 
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Well, well, well 

Gabriel... 

Well, Well, Well, Well... 

Por que o fogo queima? 

Por que a lua é branca? 

Por que a terra roda? 

Por que deitar agora? 

Por que as cobras matam? 

Por que o vidro embaça? 

Por que você se pinta? 

Por que o tempo passa? 

Por que que a gente espirra? 

Por que as unhas crescem? 

Por que o sangue corre? 

Por que que a gente morre? 

Do que é feita a nuvem? 

Do que é feita a neve? 

Como é que se escreve 

Re...vèi...llon 

(Paula Toller) 

 

Nesta atividade foi utilizado o celular e caixa de som para reproduzir a música. 

Com cada aluno tendo em mãos sua cópia da composição, foi feita a primeira leitura 

coletiva ouvindo a canção. Depois dialogamos sobre as perguntas presentes na música 

que mais chamaram a atenção deles, se eles sabiam responder alguma das indagações ou 

já tinham pensado sobre alguma delas. Buscar respostas para as questões da música fez a 

maioria refletir, porém sem arriscar uma resolução. Quando questionados porque as unhas 

crescem, L. respondeu: “Porque sim”. Isso se seguiu como resposta para outros 

questionamentos, o que nos levou a problematizar o motivo do por que a maioria dos 

estudantes não se arriscaram a levantar hipóteses. Esse seria um dos desafios do projeto: 

fazer com que as crianças se arriscassem mais, elaborassem hipóteses, compartilhassem 

com o grupo, reelaborassem as respostas provisórias e levantassem outras questões. 

Após este momento eles foram convidados a registrarem as questões que tinham 

pensado e/ou oralizado, sendo orientados que poderiam ser sobre qualquer assunto. Com 
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isso eles se sentiram muito motivados nessa escrita e passaram a dialogar entre eles. Além 

de comentarem sobre a curiosidade escolhida, alguns trocaram informações sobre como 

escrever o que desejavam. Conforme as curiosidades foram sendo registradas, 

percebemos o quanto seria um trabalho instigante para estudantes e docente a realização 

deste projeto.   

Foi pedido que eles revisassem a escrita ou dessem para que um(a) colega 

parceiro(a) ajudasse na revisão antes de entregar. Foi oportuno também problematizar 

individualmente algumas questões ortográficas durante o momento de dúvida. A revisão 

do próprio texto e do colega é um procedimento que faz parte do ato de escrever e precisa 

ser exercitado em situações coletivas, em parceria e sob a orientação docente. 

 

A produção da escrita ‘de verdade’ exige a todo instante um deslocamento do 

autor, indo de sua posição de escritor para a de leitor do próprio texto. Esse 

papel de analista do já escrito permite o controle de qualidade do conteúdo e 

da forma do texto. Aquele que escreve tem de ser, quase ao mesmo tempo, 

autor, leitor e revisor. (SOLIGO, 2015, p.123) 

 

Analisando as escritas decidimos que para aquele momento estava suficiente e 

bem escrito, comparado às produções iniciais. Ali não se tratava de uma atividade 

específica para discussão sobre todos os aspectos ortográficos, pois com os indicadores 

apresentados iríamos ter outras atividades em que esses aspectos teriam maior foco. A 

leitura e escrita perpassam todo projeto, fazendo com que os estudantes exercitem os 

papéis de leitor, escritor e revisor de textos com objetivos voltados para a produção de 

conhecimentos, geradas pelas curiosidades, como perceberemos ao longo do projeto.  

Ao receber as escritas finalizadas, as curiosidades foram registradas no quadro 

branco dando visibilidade para todos sobre as indagações dos colegas. As escritas foram 

colocadas no quadro de forma ortograficamente corretas, pois o objetivo não era que 

discutissem ortografia e sim se as indagações estavam coerentes com a proposta, fáceis 

de entender e possíveis de pesquisar.   

As curiosidades infantis foram diversas: 

 

“Por que eu não posso ver Deus? Por que ninguém pode saber de tudo? Você 

sabe contar até que número? De que é feita a lua? De que é feita a nuvem?” M. A. 

“Por que o gato mia? Por que os cachorros são fofos? Por que a água não tem 

gosto? Por que o peixe dorme de olho aberto?” B. 

“Por que eu não posso ver Deus?” N. 
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“Por que o meu cabelo é cacheado?” M. 

“Eu tenho duas curiosidades. A primeira é por que eu cago? A segunda é por que 

eu falo tudo errado?” S. 

“Eu quero saber por que o gato mia.” K. 

“Por que telefone existe? De que é feita a lua? De que é feita a nuvem?” N. 

“Quem criou a baleia azul? Por que as pimentas ardem? Por que a gente se 

machuca quando cai? M. B. 

“Por que o cachorro late?” Y. C. 

“Por que a gente cresce? Por que o dinossauro não existe? Como é feitas as 

pirâmides? O Egito ainda existe? C. 

“Por que você bota educação todos os dias?” A. B. 

“Por que o peixe nada? Por que o peixe dorme de olho aberto?” P. 

“Minha avó ainda está viva? Estou triste. Eu tenho coração? A Maria tem? A 

Julia é careca ou não ou tem cabelo? A Maria é casada ou solteira? A Julia namora com 

o Yuri sim ou não, marque um x. Por que o Caio é gordo?” Y. 

“Eu quero saber por que o cachorro late.” L. 

“Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que escovar os dentes? 

Por que o porco é porco? Por que o Homem-Aranha é aranha? Por que a galinha choca 

ovo?” M. 

“Por que existe escola? Por que existe carro? Por que existe abacaxi?” A. A. 

“Por que o abacaxi é amargo?” A. B. 

“Por que o telefone descarrega?” P. 

“Por que os ossos doem quando fazemos algo?” G. R. 

“Por que eu não posso ver Deus?” J. V. 

“Por que a gente cresce? Por que existe palavrão?” V. 
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Figuras 3 e 4 – Estudantes escrevendo suas curiosidades 

  

 

Iniciar uma atividade com uma pergunta aberta revela a perspectiva com a qual se 

optou trabalhar. Acreditar na importância do processo dialógico do ensinar e aprender, 

pois por mais que na elaboração do planejamento se antecipe algumas falas e algumas 

ações, as crianças trazem o inédito. Elas trazem falas que nos desafiam e nos colocam 

também no papel de aprendiz.  

 

Figura 5 – Curiosidades dos estudantes P e B 
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Ouvir a fala das crianças foi recompensador. Vê-los compartilhando perguntas 

que emergiram fomentadas pelo diálogo foi um momento de refletir sobre o quanto é 

mobilizadora a curiosidade por conhecer e o quanto isso passaria a selecionar o conteúdo 

do que iria se constituir as nossas rodas de curiosidades. 

Quando passamos do registro oral para a proposta escrita, a maioria das crianças 

começou a dizer as curiosidades em voz alta, animados pensando em como iriam escrever 

suas indagações. Entretanto percebi uma certa resistência por parte de dois estudantes, P. 

e N., que logo se materializou na voz de P.:  

- Eu não tenho curiosidade. Disse afastando a folha de registro que tinha acabado 

de receber. 

P. é um menino fora da considerada idade-série padrão, assim como N. Eles viam 

as atividades que envolviam a escrita como momentos de exposição dos seus não saberes. 

Por isso, foi necessário estabelecer um movimento no qual eles se reconhecessem como 

sujeitos de conhecimento buscando romper com o estigma da dificuldade de 

aprendizagem. Este processo levou um longo período sendo construído junto às demais 

crianças da turma e eu, sua professora, como seus parceiros nesse caminho. 

Muito tem se discutido nas recentes políticas públicas educacionais sobre a idade certa1 

para estar alfabetizado. Esteban e Sampaio (2012) problematiza essa delimitação por 

desconsiderar que a trajetória da vida das crianças vai além das suas vivências escolares. 

Os pontos de partida e experiências com a língua escrita são desiguais e muitas vezes isso 

não é considerado dentro da escola, muito menos nos documentos homogeneizantes 

nacionais. 

 

Nesse contexto, o tratamento do percurso e/ou do resultado infantil que não se 

enquadra no padrão vigente como dificuldade de aprendizagem indica o não 

reconhecimento de sua qualidade e legitimidade. Tal procedimento aproxima 

diferença de deficiência, através da ideia de dificuldade, gerando um 

sentimento de incapacidade naquelas crianças classificadas como os que não 

aprendem o que deveriam aprender em determinado tempo escolar, seguindo 

um determinado percurso e apresentando determinados resultados. Esse 

processo, ainda que com maior sutileza do que encontrada em momentos 

anteriores, continua responsabilizando os excluídos pelo seu próprio fracasso. 

(ESTEBAN; SAMPAIO, 2012, p.6)  

 

Modificar essa perspectiva foi um dos princípios ao longo do trabalho pedagógico 

realizado. A intervenção docente foi necessária para que P. e N. fizessem seus registros. 

A maioria de forma mais autônoma, outros menos. Conforme as curiosidades foram sendo 

                                              
1
 Materiais de referência do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) indicam até oito 

anos e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica até sete anos (2° ano do ensino fundamental)  
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entregues, foi solicitado que eles revisassem o que tinham escrito sozinhos ou com um 

parceiro. Neste momento lembraram outras conversas que já tínhamos tido sobre a 

importância de voltar nesta escrita para ver se o nosso leitor vai entender o que 

escrevemos e da forma que escrevemos. Esse não é um movimento fácil com uma turma 

numerosa, mas a cada atividade foram destacadas algumas crianças para que fossem 

realizadas intervenções diretamente, como algumas mais experientes para auxiliar outros 

colegas.  

Acreditamos, assim como Sampaio (2009, p.1) em “praticar a alfabetização a 

partir de perguntas, ao invés de responder perguntas que não foram feitas - o que 

habitualmente faz a escola”. Foi possível observar o engajamento na realização, o quanto 

aquela atividade proposta os mobilizou a escrever. Os diálogos que seguiram ligados a 

alguns aspectos da norma culta estavam contextualizados com o seu uso, como o caso do 

ponto de interrogação e o uso dos porquês. 

Ao fazer a leitura coletiva de algumas curiosidades, refletimos juntos sobre 

aspectos da língua escrita, problematizando a pontuação utilizada ou a ausência dela (na 

maioria dos casos) e o efeito que fazia para a compreensão do leitor. Também discutimos 

sobre o uso do “por que” ao fazer uma pergunta ou do “porque”. Alguns estudantes 

reescreveram as curiosidades corrigindo os erros apontados, outros não. Isso serviu como 

fonte de informação acerca das dificuldades das crianças, esses indicadores foram 

utilizados para o planejamento de situações de aprendizagem em atividades de leitura e 

escrita, não se restringindo a este momento. Estas foram as questões pontuais destacadas 

coletivamente e que seriam aprofundadas em outras atividades, pois a continuidade desta 

atividade teve como foco a possibilidade de diálogo, conhecimentos e sentidos, 

produzidos acerca das curiosidades. 

Durante a leitura, várias curiosidades nos fizeram refletir por aspectos filosóficos 

que continha a pergunta, por se tratar de uma curiosidade que uma conversa resolveria, 

mas uma das curiosidades que acabou chamando a atenção foi a da estudante S. “Por que 

eu cago?”. Conversamos sobre ser adequado ou inadequado a utilização da palavra cagar 

e se poderia ser substituída por outra palavra com o mesmo sentido, pois na escola e em 

outros ambientes sociais precisamos nos atentar sobre nossas escolhas. A turma 

concordou na substituição, porém S. não quis modificar o que havia escrito. Em um 

momento posterior foi dialogado com a estudante, mas não avançamos neste impasse. A 

mesma possui um comportamento complicado e que muitas vezes tinha o objetivo de 

desestabilizar as atividades em busca de atenção. 
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Outro ponto que discutimos ao visualizarmos as curiosidades no quadro foi que 

as perguntas eram de assuntos diferentes, o que nos levou a separarmos coletivamente as 

questões por categorias: animais, corpo humano, comportamento, sistema solar, religião, 

mundo. Após essa etapa de registro, revisão e compartilhamento no grande grupo das 

curiosidades, deixei uma grande questão para que eles refletissem “Como descobrir 

respostas para essas perguntas?”. Essa pergunta que não seria respondida nesse dia, 

porém possibilitou o gancho para criar a curiosidade, reflexão e continuidade do diálogo.  

Após lançar esse desafio, retomei um pedido feito ainda no primeiro semestre de 

2017, um diário individual por criança. Esse pedido surgiu nos nossos diálogos no 

aniversário da escola, onde trabalhei com a biografia do personagem histórico que dá 

nome a unidade escolar e trechos do filme “Diários de Motocicleta”, baseado na viagem 

que Guevara faz pela América Latina. Conversamos sobre a importância do registro que 

veio a se tornar um documento histórico, posteriormente filme. Como forma de registrar 

o caminhar das nossas investigações foi oferecido para as crianças um caderno amarelo 

que se tornaria o nosso diário coletivo, o diário de nossas descobertas, o Diário de 

Descobertas da Turma 402.  

As produções escritas revelaram as curiosidades das crianças e abordaram 

assuntos dos mais variados, perguntas feitas que talvez a escola, dentro de uma seleção 

linear e prescrita de conteúdos, demorasse alguns anos para trazer para a discussão. 

Curiosidades que vão além do que normalmente é discutido em um currículo do quarto 

ano. Elas provocavam um deslocamento do papel docente que geralmente é esperado que 

se tenha todas as respostas, tendo neste trabalho também um convite à pesquisa docente 

ao participar da jornada em busca das respostas para as curiosidades e na metodologia 

para discutir aquelas questões com os estudantes.  

Diante das curiosidades que surgiram as etapas seguintes, deveriam-se estimular 

as crianças a levantarem hipóteses, discutir os procedimentos para a realização de 

pesquisa2 para confirmarem as hipóteses iniciais, complementarem hipóteses incompletas 

ou obterem respostas diferentes das inicialmente pensadas. Nasceu ali o projeto de 

trabalho “Roda de Curiosidades” da turma 402.  

 

 

                                              
2 No contexto deste trabalho estamos utilizando o termo pesquisa considerando o âmbito escolar o que 

envolve procedimentos de leitura para desenvolver habilidades de localizar, selecionar, interpretar e usar 

informações. 
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6. 2  Como fazíamos as coisas antes da internet?  

 

No segundo momento, iniciamos com uma roda de conversa dialogando que 

tínhamos as curiosidades que gostaríamos de pesquisar, mas a grande questão era como 

iríamos fazer isso. Os estudantes foram sugerindo algumas possibilidades que caberiam 

e outras que não, sendo que nessa atividade o objetivo foi o exercício de refletir e 

argumentar sobre a utilização de suportes e ferramentas de pesquisa. 

Uma das primeiras sugestões apresentadas pelos estudantes foi utilização do 

celular para usar a ferramenta de pesquisa do Google. De modo geral, a maioria dos 

estudantes concordou e ficou satisfeito com essa opção. Com base nesse cenário foi 

preciso incentivar a busca por outras alternativas de pesquisas. L. sugeriu a televisão 

como instrumento de pesquisa, relatando que deveríamos procurar entre os programas 

algo relacionado às curiosidades elencadas. Sendo assim, foi necessário problematizar 

coletivamente se essa opção seria funcional para encontrar respostas, se haveria outras 

formas de pesquisar mais eficazes e objetivas. Além do Google e televisão, jornais e livros 

foram citados como fonte de pesquisa. 

Um dos desafios do mundo do contemporâneo é haver várias formas de acessar 

informações, pesquisar, buscar fontes, aprender através de variadas linguagens, tempos e 

suportes, mas a escola ainda se apresenta muito desconectada dessa realidade. Existem 

variados fatores para que isso aconteça, entre os principais estão a falta de investimento 

e manutenção dos equipamentos tecnológicos, falta de formação continuada oferecida 

pela Secretaria de Educação aos docentes e a falta de tempo de planejamento para 

viabilizar discussões, estudos e trocas pedagógicas que estruturem propostas pedagógicas 

de usos das tecnologias de informação e comunicação inseridos no espaço escola. A 

ausência desses fatores influenciou nas escolhas pedagógicas e impactou o cronograma, 

porém não inviabilizou, pois foi necessário buscar alternativas que possibilitassem 

experimentar criticamente os usos desses diferentes suportes que os estudantes tem 

contato fora da escola, mas que muitas vezes não são utilizados em todo seu potencial 

para ampliar possibilidades de aprender, conforme problematiza Rosaura Soligo 

 

 

A presença cotidiana, cada vez mais frequente, de computadores, tablets, wifi, 

câmeras digitais, redes sociais, telefones celulares e e-mails tem colocado para 

a escola grandes desafios em relação ao uso dessas ferramentas. Se alguns 

professores ainda hesitam em usá-las, o mesmo não acontece com os alunos, 
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que cada vez mais desenvolvem intimidade com elas. Essa intimidade, por 

vezes precoce, não quer dizer que os alunos devam usá-las na escola sem 

mediação do professor. Quase sempre, a questão não é ensinar os 

procedimentos básicos que viabilizam seu manuseio, e sim utilizá-las para 

trabalhar conteúdos que não seriam ensinados sem elas, ou pelo menos, não do 

mesmo modo. (SOLIGO, 2015, p. 17) 

 

 

Utilizamos o texto adaptado “Como fazíamos as coisas antes da internet” 

(apêndice b) para provocar reflexões acerca da diversidade de possibilidades ligadas ao 

avanço da tecnologia da informação e o quanto isso mudou culturalmente as relações 

entre as pessoas e com os diferentes suportes e mídias.  

Em um trecho deste texto, as coleções de enciclopédias foram citadas como 

suporte de referência para realização de pesquisa em outros tempos. As crianças 

conheciam ou já tinham ouvido falar em Wikipédia, mas desconheciam o que eram as 

enciclopédias e que tipo de informações poderiam obter neste suporte textual. Foi um 

momento muito interessante e potencializador para muitos caminhos. Um desses foi ir até 

a sala de leitura, que estava fechada por carência de docente responsável, e conhecer o 

suporte enciclopédia, em que havia várias de temáticas diferentes.  

A sala de leitura, que a maioria dos estudantes conhecia e frequentava quando o 

projeto de Incentivo à Leitura funcionava plenamente em todas as Unidades Escolares, 

estava fechada desde 2016. As experiências das crianças naquele espaço sempre 

estiveram ligadas à leitura por prazer. Neste dia, foi possível explorar outras 

possibilidades de leitura com propósitos diferentes. 

 

Um trabalho adequado de leitura na escola pressupõe considerar a diversidade 

de objetivos, modalidades e textos que caracterizam as práticas sociais de 

leitura fora da escola. Diferentes objetivos exigem diferentes textos e cada 

qual, por sua vez, exige um tipo específico, uma modalidade de leitura. [...] 

Para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, muito mais do que a 

capacidade de ler, o gosto pela leitura e um compromisso com ela –, a escola 

precisa mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também ler para 

aprender) requer esforço. (SOLIGO, 2015, p.114-115) 

 

O levantamento de onde poderíamos pesquisar as respostas para as curiosidades 

ficou definido da seguinte forma: Google, livros/enciclopédias, jornais e televisão 

(combinamos que este último não integraria a lista). 

 6. 3  Votação das curiosidades  
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As crianças estavam ansiosas pela retomada do projeto. Decidimos reiniciá-lo em 

uma roda de conversa, relembrando as curiosidades, as categorias que selecionamos e as 

próximas etapas para continuidade do nosso planejamento. Para dar conta do projeto 

precisaríamos fazer um recorte, pois não conseguiríamos responder todas as perguntas 

devido ao tempo restante. Contudo conseguiríamos refletir juntos sobre procedimentos 

de pesquisa, seus usos, suas possibilidades e descobertas de novos conhecimentos através 

das nossas pesquisas, sejam no coletivo ou individualmente. 

Foi preparada uma apresentação de slides que mostrou nosso caminhar até ali, o 

que construímos e o que ainda precisaríamos realizar.  

 

Figura 6 –  Slide 2 da apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Slide 3 da apresentação 
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Figura 8 – Slide 15 da apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Apresentação com resumo das etapas vivenciadas 

 

 

Figura 9. Apresentação com resumo das etapas vivenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A próxima etapa foi registrar o nosso caminhar no “Diário das descobertas da 

turma 402”. Após dialogarmos sobre as atividades anteriores do projeto e negociarmos as 

etapas posteriores, fizemos o registro coletivo do que até ali tinha sido vivenciado no 

projeto. A escrita coletiva do texto também possibilitou que crianças em níveis diferentes 

de aprendizagem participassem ativamente dessa troca e negociação de sentidos. 

 

Não se trata, então, apenas de “ensinar” (no sentido de transmitir) a escrita, 

mas de usar, fazer funcionar a escrita como interação e interlocução na sala 

de aula, experienciando a linguagem nas suas várias possibilidades. No 
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movimento das interações sociais e nos momentos das interlocuções, a 

linguagem se cria, se transforma, se constrói, como conhecimento humano. 

(SMOLKA, 2012, p. 45) 

 

Esse processo de escrita aconteceu sobre uma intensa negociação de reflexões 

sobre as escolhas, tendo em mente o “pra quê, para quem, como escrever” (SMOLKA, 

2012). Utilizamos como recursos o computador e data-show como escriba da turma, para 

ir registrando o texto e projetando para visualização de todos. Após o texto finalizado um 

dos estudantes também foi escriba ao realizar o registro no caderno amarelo que se tornou 

o diário coletivo. 

A última atividade deste dia foi votar na curiosidade da categoria “corpo humano” 

para a realização da pesquisa coletiva. Esta categoria foi selecionada para ser a primeira 

da pesquisa por ser uma com mais curiosidades. 

 

Figura 10 – Cédula de votação das curiosidades da categoria “Corpo Humano” 

 

 

   Figura 10. Cédula de votação das curiosidades da categoria “Corpo humano” 

 

 

 

 

 

 

 

 Constituindo-se em uma atividade de leitura, a cédula de votação foi entregue 

para que os estudantes fizessem a leitura e escolhessem dentre as opções a preferida para 

a realização da pesquisa. Foi solicitado que eles numerassem as opções. O resultado ficou 

empatado entre a 2ª “Por que o cabelo é cacheado?” e a 3ª “Por que ossos doem quando 

fazemos algo?”. No desempate, a opção 2 obteve o maior número de votos, se tornado a 

eleita para a pesquisa coletiva. 

Para a realização dessa pesquisa coletiva combinamos a utilização do laboratório 

de informática da escola. Sabíamos que estava bem deteriorado, com 15 computadores 

parados por falta de manutenção. A direção da escola iria nos ajudar emprestando o wi-fi 
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da secretaria para a realização da pesquisa. Utilizaríamos o notebook e data-show para 

projetar os resultados e favorecer a visualização e o diálogo. 

 

6. 4  Pesquisa coletiva da curiosidade mais votada 

 

No dia agendado para a utilização da sala do laboratório de informática, 

aproveitamos um momento anterior em nossa sala de aula para discutir sobre as hipóteses 

para o cabelo de alguém ser cacheado, podendo ser de variadas formas e características 

em formato, cor e etc. Foi colocada a palavra HIPÓTESE no quadro e perguntado o seu 

significado, apenas um aluno se arriscou ao relacionar com a palavra “hipopótamo”. 

Solicitei que procurassem a palavra no dicionário (na nossa sala tínhamos três unidades 

disponíveis). Dialogamos que muitas vezes quando não conhecemos a palavra em um 

texto, conseguimos descobrir o seu significado pelo contexto. Deste modo conseguimos 

inferir seu significado, porém quando não conseguimos, podemos recorrer ao dicionário. 

Neste caso, não foi dado o contexto inicial para esta palavra, mas com o seu significado 

compartilhado no grupo, conversamos sobre pensar em possíveis respostas e 

possibilidades. Um movimento de antecipação para posteriormente com a pesquisa 

verificar se o que supomos estava correto, com lacunas ou incorreto.  

 “Porque não somos irmãos.” Y. e por “Porque depende do pai e da mãe.” L., 

foram as hipóteses levantadas acerca da razão do cabelo poder ser cacheado, dentre outras 

formas que resumem a discussão que tivemos naquela tarde. Estas não foram hipóteses 

aleatórias, foram hipóteses e respostas simples para algo complexo que demonstra um 

caminho inverso ao tradicional: expor o conceito/conhecimento, estudar, fazer questões 

sobre ele. O autor Nelio Bizzo (2009) ao discutir sobre o ensino de ciências destaca a 

importância do levantamento de hipóteses, do diálogo na construção dos conhecimentos 

científicos. Para Bizzo 

 

As aulas de ciências podem contribuir não apenas para que os alunos adquiram 

novas experiências, mas para que possam também organizá-las, construindo 

conceitos. A troca de ideias é também uma maneira muito eficiente para atingir 

esse objetivo. Na comunidade de pesquisadores da aprendizagem em ciências, 

está bem sedimentada a convicção de que as crianças aprendem mais quando 

debatem os conceitos científicos, do que quando apenas ouvem falar deles, ou 

leem passivamente seus enunciados. (BIZZO, 2009, p.68-69) 

 

Criar esse espaço de diálogo sobre as curiosidades infantis possibilitou a conversa 

entre as áreas de conhecimento de forma integrada a práticas sociais, em sua maioria 
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ligadas a Ciências. O plano seguinte foi deslocar-se para a sala de informática a fim de 

realizarmos a pesquisa, porém após várias tentativas o notebook não ligou. Utilizamos 

um tablet pessoal para realizarmos a pesquisa, mas não foi funcional como vivência 

coletiva do ato de pesquisar, pois um aparelho pequeno não deu visibilidade do processo 

para grande parte dos estudantes. 

Aproveitamos para dialogar sobre o acesso deles à internet e suportes utilizados, 

além de pensar alternativas como fontes de pesquisa em contraponto ao uso dos sites de 

busca como se fossem a única possibilidade. Outra oportunidade de diálogo foi perguntar 

às pessoas que considerávamos mais sabidas (especialistas) sobre determinado assunto 

ou alguma curiosidade que tínhamos. Com isso discutimos sobre qual pergunta caberia 

perguntar e a quem, se eles tinham alguma sugestão. J.V. lembrou-se da pergunta “Por 

que eu não posso ver Deus?”, mas afirmou não saber para quem perguntar. Sem outras 

sugestões, combinamos de enviar uma das curiosidades para uma pessoa que eu 

considerava muito sabida e que já havia sido meu professor. Discutimos sobre uma forma 

de fazer esta pergunta para o professor. M. sugeriu que gravássemos um vídeo e enviasse 

pelo WhatsApp. De forma oral, preparamos um breve roteiro para apresentar a turma, o 

projeto e a curiosidade escolhida. O vídeo foi curto e enviado para o professor Renato 

Nogueira da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porém não obtivemos 

resposta. 

 

Figura 11 – Turma 402 no Laboratório de Informática da própria escola 

 

Figura 12 – Organização para gravação do vídeo 
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Diante da situação precária do laboratório de informática da escola, inviabilizando 

a nossa etapa do projeto, combinamos agendar o laboratório de informática de uma 

unidade escolar próxima e com disponibilidade para nos receber. Isso demandou entrar 

em contato com a equipe gestora da E. M. Governador Roberto Silveira, escola melhor 

estruturada para nos receber e buscar de um horário para a nossa visita. Também foi 

necessário o agendamento com o transporte escolar municipal e autorização dos pais.  

 

6.5 Visita ao laboratório de Informática da E. M. Governador Roberto 

Silveira. 

 

Em uma primeira data agendada, não conseguimos ir devido a uma manutenção 

da CEDAE na área da escola que seria visitada. Esta situação foi frustrante diante da 

expectativa dos estudantes, pois o sair da escola, mesmo que seja para um bairro próximo 

se tornou um grande passeio. Essa decepção foi relatada no diário coletivo da turma. 

Na segunda tentativa, conseguimos ir até a escola vizinha para a realização da 

pesquisa. Encontramos um laboratório de informática bem estruturado com 20 

computadores funcionando e internet disponíveis para a nossa atividade.  

Em um momento inicial, os estudantes puderam explorar o computador, que não 

era nada estranho a eles. Pudemos perceber que o interesse de alguns foi direcionado para 

o Youtube, em canais relacionados a jovens youtubers. Fizeram pesquisas no Google 

sobre informações do tipo “Como se bronzear usando fita adesiva”, o que acabou 

rendendo um diálogo divertido entre as estudantes.  
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Após esse momento, voltamos nossa atenção para discutir a pesquisa sobre a 

curiosidade acerca do formato dos cabelos. 

 

Figura 13 – Visita ao Laboratório de Informática da E. M. Governador 

Roberto Silveira 

 

 

 

Figura 14 – Estudantes realizando a pesquisa 
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Foi um momento rico de reflexão para dialogarmos criticamente sobre o ato de 

buscar informações na internet, selecionar fontes confiáveis, entre outros tópicos que 

fomos abordando durante a atividade. Segundo Fantin 

 

Da mesma forma como esperamos que as crianças aprendam a ler livros, jornal 

e poesia em diversos meios, consideramos fundamental que o currículo escolar 

possibilite um trabalho para analisar imagens, notícias, documentários, 

mensagens publicitárias e para operar com os meios e com as tecnologias da 

web 2.0 não só para navegar de forma segura, mas para criar, postar e 

compartilhar conteúdos de maneira responsável. Neste sentido, é importante 

que além da dimensão teórica, a dimensão instrumental sobre o uso de 

ferramentas e tecnologias digitais também esteja contemplada de alguma 

forma no currículo, não só para conhecer suas potencialidades e seus riscos, 

mas para conhecer e saber usar suas linguagens e seus códigos na perspectiva 

crítica de uma ampla aprendizagem que é parte essencial na experiência de 

aprender. (FANTIN, 2012, p.443) 

 

 Atualmente discute-se muito sobre o grande fluxo de informações falsas 

repassadas acriticamente de forma viralizada sem a checagem de fontes, contribuindo 

para um grande movimento de desinformação da população. Problematizar o uso das 

redes sociais esteve na pauta deste diálogo, pois boa parte das crianças da turma possuem 

perfil no Facebook, Twitter, Instagram, entre outras redes sociais. 

Os estudantes elaboraram as respostas após as pesquisas e registraram no diário. 

Tais informações foram compartilhadas com os que não puderam estar presentes nesta 

atividade. 

 

Figura 5 – Registro das descobertas no diário da turma 
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 Como tarefa de casa, os estudantes escolheram uma nova curiosidade para ser 

pesquisada dessa vez individualmente: Por que a gente se machuca quando cai? Os 

resultados dessas pesquisas foram compartilhados na nossa primeira roda de curiosidades. 

 

 

6.6  Pesquisa individual e Roda de Curiosidades 

 

 Dialogar sobre porque nos machucamos quando caímos é algo que eles enquanto 

crianças tinham muitas experiências para contar, juntando ao que tinham pesquisado. Os 

estudantes levaram as pesquisas escritas, ainda que com poucas fontes. Algumas 

retornaram com respostas pessoais, que aproveitamos para refletir sobre sua importância, 

sendo aspectos que dali pra frente nos atentaríamos nas nossas próximas leituras, pois 

fizemos um combinado de semanalmente realizarmos uma roda de curiosidades trazidas 

por eles e pela docente.   

 Nas duas últimas semanas do ano letivo realizamos o nosso combinado e foram 

momentos muito esperados pelas crianças, pois elas estavam empolgadas para 

compartilhar as mais variadas curiosidades. Necessitamos fazer sorteio para decidir quem 

iria ler a sua curiosidade e o resultado da pesquisa para a turma. A cada roda, os estudantes 

apresentavam de duas a três curiosidades. Algumas atitudes como o registro da fonte e a 

veracidade das respostas foram sendo incorporadas pela turma. 

  Foi um rico produto final que vivenciamos até a última semana de aula em 2017. 

Avaliou-se o potencial da roda de curiosidades como atividade permanente, que pode ser 

desenvolvida tanto no Ensino Fundamental quanto na Educação Infantil. Soligo (2015) 

ao dar exemplos de atividades permanentes cita a proposta “Você sabia?” como uma 

ótima oportunidade de abordar temas diversos de fomento à curiosidade científica. A 

autora destaca: 

 

Você sabia? – Momento em que se discutem assuntos/temas de interesse dos 

alunos. ‘Como viviam os dinossauros?’ ‘Por que a água do mar é salgada?’ 

‘Como os alunos indígenas brincam?’, dentre tantos outros. Cada aluno ou 

grupo pode se encarregar de tentar descobrir respostas para as perguntas. O 

professor pode trazer, para esse momento, suas observações sobre o que mais 

mobiliza a turma, em termos de curiosidade científica. É uma excelente 

oportunidade de abordar temas das áreas do conhecimento com os alunos de 

todas as idades. (SOLIGO, 2015, p. 62)  
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 As curiosidades que surgiram neste projeto foram além das científicas, 

possibilitando amplos caminhos, porém o tempo restringiu a seleção do que seria 

pesquisado coletivamente e individualmente. A roda de curiosidades pode ser uma 

atividade permanente acontecendo durante todo ano letivo. De forma a ser sempre 

acrescentada possibilidades de experiências, visita a museus, exibição e/ou produção de 

documentários e/ou curtas, entre outras maneiras em favor do desenvolvimento do 

trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  

 

Partimos da perspectiva de que a escola pública também é espaço de produção de 

saberes, embora esse lugar não seja privilegiado com uma estrutura física e organizacional 

que possibilite a reflexão acerca das práticas, teorias e questões que surgem nesse espaço 

dotado de singularidades. Quando vivenciamos no espaço escolar a perspectiva de 

professora pesquisadora de nossa prática, nos questionamos: Quem são essas crianças? 

De onde vem? Quais são seus conhecimentos prévios? Seus interesses? Buscamos 

compreender como os estudantes aprendem, segundo o que problematiza Garcia (2004, 

2012, 2015) e Sampaio (2012, 2009, 2017).  

 Ter como princípio dialógico as propostas que envolveram o desenvolvimento 

deste trabalho foram ao encontro da concepção de projetos de trabalho de Hernández e 

Ventura (2017). Buscamos nos inspirar ao pensar nas etapas de realização, na intensa 

participação dos estudantes em todo o processo, em não compartimentar as áreas de 

conhecimento tendo as curiosidades das crianças como ponto de partida e chegada. 

 Nossa proposta foi concretizada a partir de constituir com os estudantes o 

movimento de que a professora não seria a única informante, nem detinha todas as 

respostas. Nas situações de interação e interlocução dentro e fora da escola que iríamos 

aprender e refletir sobre muitas questões ligadas a assuntos diversos, aprendendo com a 

professora, com as outras crianças, com outros adultos, podendo utilizar diferentes 

suportes nessa caminhada.  

No decorrer do projeto avaliamos que o diário, que inicialmente foi planejado para 

ter um grande destaque, acabou ficando como coadjuvante, mas não em uma perspectiva 

apagada, pois ficou como um bom suporte de registro do nosso percurso. O planejamento 

flexível do projeto possibilita repensar caminhos inicialmente traçados, para outros que 

sejam mais significativos e que rendam mais oportunidades de conhecimento.  

A análise dos textos produzidos auxiliou a proposição de atividades paralelas ao 

projeto visando o aprofundamento na aquisição do sistema de escrita não utilizando as 

escritas do diário e demais registros como objeto, mas questões comuns que apareceram 

nessas escritas. Lembramos que o projeto envolveu práticas significativas de leitura e 

escrita de textos para buscar informações, registrá-las e compartilhá-las.  

Um dos aspectos avaliados foi que as propostas envolvendo a escrita poderiam ter 

melhor aprofundamento se tivessem ocorrido em atividades envolvendo o trabalho 
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colaborativo em duplas ou em trios de conhecimentos próximos sobre a língua. A 

proposta inicial visava conhecer as curiosidades de cada criança o que consideramos 

extremamente importante. Contudo, problematizamos que em um próximo trabalho 

envolvendo curiosidades seja importante considerar o trabalho coletivo como forma de 

ampliar as reflexões sobre a escrita, diminuir a quantidade de textos a serem analisados, 

com isso melhorar qualitativamente as escritas das crianças.  

Outro aspecto recorrente foi problematizar o uso das ferramentas tecnológicas 

atuais, suas potencialidades pedagógicas. Ter maior criticidade em suas utilizações que 

fazem parte da realidade das crianças fora da escola, mas que ainda se constituem em um 

desafio na realidade escolar, conforme nos afirma Soligo (2015) e Fantim (2012). 

Vivenciamos uma época em que o celular, seus recursos e o acesso à internet se 

popularizaram, porém ainda é necessário investir dentro da escola em discussão e o olhar 

crítico sobre os usos e possibilidades.  

A pergunta “Como descobrir respostas para essas perguntas?” deixada como 

reflexão e estímulo a continuidade do diálogo ajudou a organizar com as crianças as 

próximas etapas do projeto. Esta pergunta tornou-se também um desafio docente, pois 

quando na atualidade pensamos em formas de buscar por informações, geralmente 

pensamos na utilização de dispositivos tecnológicos, entre outras possibilidades. 

Antecipando essa questão que apareceriam nas próximas etapas foi conversado com os 

gestores da escola para saber sobre a infraestrutura relacionada a wi-fi e sala de 

informática. Os mesmos informaram sobre a precariedade tanto do sinal do wi-fi, quanto 

dos computadores sem manutenção. Esta realidade afetou o cronograma da continuidade 

do projeto, só conseguimos retomá-lo em novembro, pois aguardamos a possível 

manutenção de alguns equipamentos, o que não ocorreu até a presente data de fechamento 

desta escrita. 

Reavaliar as etapas e viabilidade do projeto faz parte do planejamento ao longo 

do processo, com isso a retomada foi feita e buscou-se novas possibilidades para que as 

crianças pudessem experimentar a vivência da pesquisa escolar de forma coletiva, com 

intervenções por parte docente e também dos estudantes. Não deixou de ser um aspecto 

frustrante organizar uma atividade e ela não acontecer da forma desejada, porém novas 

escolhas foram sendo feitas para se adaptar a realidade daquela turma, daquela escola.  
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A reflexão sobre o presente trabalho nos proporcionou concluir que é possível a 

realização de uma proposta que parta e se construa a partir das curiosidades. 

Consideramos que não foi possível explorar todo o potencial que esse projeto de trabalho 

pode proporcionar, pois a cada diálogo, a cada questão, a cada necessidade de 

interlocução, produção de texto, outras possibilidades se abrem, mas o tempo se torna um 

limitador que nos direciona a escolhas. Nesse sentido percebemos um grande potencial 

na roda de curiosidades como atividade permanente a ser realizada nos Anos Iniciais. 

Entender a mudança de perspectiva dos estudantes com relação a ter uma postura mais 

curiosa, ativa, crítica nas suas relações com o conhecimento, com os outros colegas e 

professora. 

Esperamos que as reflexões presentes nesta pesquisa possam contribuir com outras 

práticas docentes que pretendam buscar perspectivas diversas no currículo praticado em 

contraponto a uma lógica de saberes hegemônicos e homogeneizantes que desconsideram 

os interesses infantis e as diferentes formas de construção de conhecimento. 
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APENDICE B - TEXTO ADAPTADO “COMO FAZÍAMOS ANTES DA 

INTERNET” 
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APENDICE C – MEMORIAL 

 

 

Como pré-requisito para a conclusão do Programa de Residência Docente, o 

registro do presente memorial tem o objetivo de reconstruir a minha trajetória docente e 

acadêmica.  

O momento de evocar as memórias é também uma situação de aprendizagem 

docente, pois este resgate histórico e reflexivo muitas vezes nos proporciona um olhar 

mais generoso quanto a nossa própria história, momento de perceber o quanto evoluímos 

enquanto profissionais, o quanto que ainda temos que nos colocar em permanente estado 

de aprendizes frente às questões do trabalho docente junto às crianças e seus desafios que 

nos impulsionam ir além. 

Comecei a minha trajetória profissional tendo como formação inicial o 

curso de Formação de Professores, concluído no Instituto de Educação 

Professor Carlos Pasquale, em Nilópolis, no ano de 1999. Neste período fui em 

busca do meu primeiro emprego formal e vi que meu caminho seria na educação 

pública.  

Dediquei-me aos estudos e em 2001 fiz meu primeiro concurso público 

dando início ao trabalho como professora do Estado em 2002 no CIEP 075 

Jardim Cabuçu. Ali iniciaria minha história com a alfabetização das crianças das 

camadas populares, o que se tornou um grande desafio, pois minha bagagem 

do curso Normal não dava conta da realidade encontrada na 2ª série (atual 3° 

ano) com crianças que possuíam muitas dificuldades na leitura, na escrita e 

também nas outras áreas do conhecimento.  

Perceber que a forma como eu tentava alfabetizá-los não atingia a maioria 

da turma foi algo frustrante para mim. Na época eu já ouvia falar sobre alfabetizar 

utilizando textos e sobre construtivismo. Entretanto, era algo muito distante, pois 

no Estado não tive acesso a cursos de formação continuada e as colegas de 

escola, que foram grandes parceiras, não tinham experiência nem formação 

relacionada a essa perspectiva de alfabetização.  
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 Apoiada mais na forma como fui alfabetizada do que em uma teoria sobre 

a aprendizagem das crianças neste período inicial, fui buscando os meus 

caminhos como professora alfabetizadora em muitos diálogos com professoras 

mais experientes e em textos que tinha acesso. Meu objetivo era buscar ligações 

com a realidade das crianças, mas sempre muito incomodada com o meu não 

saber e o quanto aquilo impactava na vida de algumas delas. Essas dificuldades 

encontradas na prática me moveram a buscar mais. Infelizmente no início dos 

anos 2000 ainda não tínhamos acesso a tanta informação quanto temos hoje, 

nem acervo teórico nas escolas sobre as últimas pesquisas sobre educação. 

Em 2006 iniciei na minha segunda matrícula entrando para o município 

de Mesquita e isso foi um divisor de águas na minha carreira docente, pois era, 

e ainda é, um município que sempre valorizou, investiu e ofereceu formação 

continuada para seus professores, principalmente os do ciclo de alfabetização.  

Logo de início fomos informados que haveria formações em que 

poderíamos nos inscrever. Algumas eram no horário de trabalho, outras no 

contra-turno, algumas com vagas para todos os interessados, outras com 

poucas vagas e sorteio. Isso me animou bastante, uma vez que conseguiria 

enfim o espaço para discutir sobre as minhas dificuldades e inquietações ao 

respeito do exercício docente. 

No mesmo ano iniciei o curso Pró-Letramento de Alfabetização e 

Linguagem que era oferecido fora do horário de trabalho, no qual optei por fazer 

nas manhãs de sábado. Nesta formação comecei minha caminhada como 

professora cursista, na perspectiva de investigar e estudar sobre minha prática. 

Assim me tornei uma professora-pesquisadora, que estimulava a própria 

formação, mas com todas as limitações impostas pela realidade da educação 

pública municipal. Fui sorteada para o curso de Formação de Professores 

Alfabetizadores (2008) onde consegui que uma grande parte das minhas 

questões com relação a alfabetização começassem a ser respondidas.  

O curso realizado em parceria da Secretaria Municipal de Educação de 

Mesquita com formadoras do CAP UERJ chegou em um momento profissional 

muito importante. Na ocasião, eu gostaria de alfabetizar melhor meus alunos, 

mas ainda não tinha segurança da complexidade teórica dos processos que 
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envolvem e a prática para realizá-la. Neste momento profissional ainda estava 

muito ligada à minha experiência na alfabetização do era ser uma professora 

alfabetizadora. Desta forma, cheguei na formação totalmente curiosa com 

relação ao como alfabetizar com textos e com práticas mais significativas, 

colocando em prática as ações lidas, vistas e discutidas nos encontros de 

formação.  

Minha história com a graduação inicialmente esteve ligada as 

impossibilidades devido ao oferecimento das disciplinas nas universidades 

públicas serem em sua maioria distribuídas durante o dia. Isso impossibilitava 

que eu conseguisse trabalhar e estudar, de maneira que a graduação pública foi 

um projeto que demorei a iniciar. Contudo, não me sentia intelectualmente 

parada, pois estava sempre participando de formações voltadas para o meu 

trabalho.  

Em 2009 prestei vestibular para a Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Instituto Multidisciplinar, em Nova Iguaçu, iniciando no curso de 

Pedagogia. Dois períodos depois mudei para o curso de História, motivada por 

uma necessidade de entender os processos históricos, políticos e sociais que 

nos levaram ao ponto presente. A História sempre foi algo intrigante e estudar 

sobre esse seguimento nada linear, nada factual e com tantas perspectivas, 

ampliou muito a minha concepção de mundo e meu interesse por dialogar com 

os meus alunos outras formas de entender o conhecimento histórico e as 

concepções historiográficas. No ano de 2010 participei como monitora do VI 

Congresso Brasileiro de Pesquisadores (as) Negros (as) que aconteceu na 

UERJ, estando 20 horas envolvidas em atividades variadas durante todo o 

evento.  

No ano de 2011 fui convidada para atuar como formadora do Pró-

Letramento de Alfabetização e Linguagem. Para mim foi um grande desafio 

passar de cursista a formadora e tentar trocar com os colegas esse maior diálogo 

entre a teoria vista no Pró-Letramento e da teoria-prática trabalhada no PROFA. 

A formação aconteceu pela UFRJ nos anos de 2011 e 2012. Fazíamos formação 

fora do nosso município viajando para locais do interior e ficávamos imersos no 

curso por uma semana em média. Essa experiência de fazer parte do corpo 
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técnico-pedagógico da Secretaria de Educação de Mesquita (SEMED/Mesquita) 

me possibilitou aprofundar nos estudos sobre alfabetização e letramento. Nestes 

estudos eram apresentados outros autores, pesquisadores sobre a temática, a 

possibilidade de conhecer as ações de outros municípios e fazer atividades como 

formadores utilizando a plataforma Moodle. Era vivenciar esse outro lado sobre 

pensar a formação continuada como política pública, embora na época ainda 

não tivesse a total dimensão disso, pois estava nesse momento somente ligada 

a formação do Pró-Letramento. 

Com a mudança da gestão em 2013 passei a exercer uma atuação mais 

ampla como técnica-pedagógica na SEMED, pois integrava o setor dos Anos 

Iniciais. A partir deste momento passei junto com a equipe a pensar o 

acompanhamento pedagógico nas escolas. Comecei a promover encontros com 

os coordenadores pedagógicos e propor ações pedagógicas de intervenção, 

além da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC-

UFRJ), que iniciou em 2013 em que trabalho como orientadora de estudos até o 

presente momento pelo município de Mesquita. 

No ano de 2012 exonerei da minha matrícula do Estado e iniciei nova 

matrícula na Prefeitura de Nova Iguaçu. Foi um momento importante, porque 

conseguia dividir ser orientadora de estudos do PNAIC, estudando mais sobre o 

ciclo de alfabetização, e estar em sala como professora do ciclo, sem me 

distanciando da prática ao dialogar com os meus colegas na formação local do 

PNAIC. Isso porque ao planejar meus encontros de formação, vinculava os 

desafios, limitações e anseios encontrados em sala aos dos meus colegas 

cursistas. 

O PNAIC iniciou com uma boa formação da UFRJ, que trouxe a 

perspectiva dialógica da linguagem com suporte teórico de autores como Mikhail 

Bakhtin e procurando expandir com outras leituras o material vindo do MEC e 

feito por outras universidades. Então, novas inquietações e provocações passam 

a mover o meu fazer docente, tanto como formadora quanto como professora do 

ciclo. 

De 2015 a 2016 foi realizada a construção coletiva do currículo de 

Mesquita, no qual participei de forma mais direta nos Anos iniciais, coordenando 
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Grupos de Trabalho, sistematizando discussões e construindo textos sobre a 

perspectiva de alfabetização de Mesquita junto com as colegas do meu setor. 

Essa experiência me fez estudar sobre as teorias de currículo ampliando a minha 

concepção docente.   

Em janeiro de 2016, exonerei minha matrícula na prefeitura de Nova 

Iguaçu e entrei para a prefeitura de Duque de Caxias. Neste ano, buscando 

colocar em prática a alfabetização discursiva, desenvolvi com a parceria dos 

meus alunos do 1° ano o projeto intitulado “Conexões entre E. M. Rotary, 

mulheres e a arte”. Ele foi desenvolvido por três meses, culminando em material 

escrito e artístico apresentado em uma exposição realizada na própria escola. O 

desenvolvimento deste trabalho foi apresentado no evento “II Ciclo de Debates: 

A práxis pedagógica no Colégio Pedro II” em 2016. Foi uma experiência 

riquíssima com as crianças desta turma, uma vez que me mobilizou por 

caminhos e pesquisas em assuntos ligados a arte, que não eram nem do meu 

repertório nem do repertorio das crianças.   

O ano de 2017 foi muito intenso na minha vida profissional e acadêmica. 

Foi um grande desafio tentar equilibrar todos as questões surgiram e que me 

fizeram aprender tanto em tão pouco tempo. Neste ano fui convidada e aceitei 

fazer parte da nova gestão da SEMED/Mesquita em uma nova função, 

colocando-me em um grande desafio ao assumir a Direção de Divisão de 

Formação Continuada. Estar a frente deste setor me possibilitou alargar o olhar 

que sempre foi voltado para os Anos Iniciais, e mais específico para o Ciclo de 

Alfabetização. Tive que buscar conhecer melhor as especificidades da Educação 

Infantil, Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos.  Nesta função precisei 

dialogar com todos os setores, alinhar as ações formativas, buscar parcerias 

para as formações, planejar, acompanhar as formações, questionar e ajudar em 

propostas que possibilitem outras perspectivas e ações dentro das escolas que 

se tornem significativas para os professores e alunos.  

Nesta função consegui dar destaque a formação continuada de grupos 

docentes, que até então tiveram pouco investimento e atenção por parte da 

SEMED: gestores e professores de quarto e quinto ano do ensino fundamental. 

O Ciclo de Alfabetização teve investimentos, pesquisas, estudos, formações 
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fomentadas pelo MEC em parceria com as universidades, pesquisadores e 

formadores em diálogo com municípios e Estado. Todos buscando reverter um 

quadro de desigualdades educacionais que foi tendo continuidade nos anos de 

escolaridade seguinte, pois se a educação básica avançou no acesso, mas a 

qualidade da educação ainda é fator que nos instiga a aprofundar nossas 

pesquisas e ações pedagógicas. Entretanto os professores do 4° e 5° anos 

ficaram praticamente excluídos dos espaços de formação por quase todas terem 

os professores do ciclo como público-alvo. Por isso iniciamos o ano com a 

proposta da formação “Diálogos Sobre a Prática Docente”, oferecendo uma 

carga horária total de 60 horas, e que foi apresentada para a rede através de 

uma aula inaugural realizada em março. A participação dos professores foi por 

adesão e os encontros ocorreram no horário de trabalho. Foram 80 professores 

participando da formação ministrada por mim e Melissa Varella, professora do 

setor dos Anos Iniciais.  

Concomitante ao trabalho da Secretaria de Educação trabalhei como 

docente na Escola Municipal Ernesto Che Guevara, porque no início do ano 

letivo esta unidade enfrentava uma carência de nove professores. Os 

profissionais da Secretaria foram distribuídos nesta e em outras unidades 

escolares que enfrentavam o mesmo problema. A chegada a essa turma de 4º 

ano possibilitou pela primeira vez o trabalho docente em uma turma desta 

escolaridade. Nas conversas iniciais com a equipe pedagógica da unidade foi 

passada a avaliação inicial feita pela professora coordenadora pedagógica e 

algumas orientações quanto ao funcionamento da escola.  

A turma estava carente de referência, pois várias pessoas haviam se 

revezado na função de docente. Nas primeiras semanas, além da avaliação 

diagnóstica, fiz uma entrevista para conhecer as crianças sobre o que gostavam 

de fazer dentro e fora da escola, seus interesses, o que costumava assistir, ler, 

entre outras questões. O momento da roda de leitura, feita diariamente com eles, 

foi destaque de muitos estudantes na entrevista. Ao longo do ano letivo os temas 

trabalhados a partir do planejamento bimestral e/ou que foram surgindo em 

nossas conversas e mobilizaram um trabalho intenso visando o avanço e a 

aprendizagem significativa dos estudantes.   
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A experiência me fez estar disposta a dar continuidade a minha vida 

acadêmica, portanto pesquisei cursos de especialização e de extensão. Fiz os 

cursos de extensão “Conversas sobre Práticas nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental”, de 180 horas e oferecido pelo Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e o curso “Criatividade, 

Interdisciplinaridade e Inovação na Educação Básica”, de 60 horas e oferecido 

pelo Colégio Pedro II. Apresentei alguns trabalhos no ano de 2017, sempre 

compartilhando as experiências vivenciadas e as reflexões a partir do trabalho 

realizado nas formações continuadas. O primeiro, em 2017, aconteceu no mês 

de maio na VII Semana de Educação Tania Mara Tavares da Silva: Universidade 

e Democracia – Resistência em Tempos Sombrios, promovido pela Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Em junho apresentei no II 

Seminário do LITESCOLA- Letramento Literário: Desafios e Perspectivas, 

realizado no prédio da PROPGPEC, no Colégio Pedro II. Em setembro na XIII 

Semana de Educação da UFRJ – Liberdade e Educação: Conjuntura e 

Resistência. Em novembro na Associação Nacional pela Formação de 

Profissionais da Educação (ANFOPE), realizado na UERJ.   

Em junho de 2017 iniciei no Programa de Residência Docente do Colégio 

Pedro II, o que me oportunizou conhecer novas metodologias, estratégias 

pedagógicas e outras estruturas organizacionais, uma oportunidade de refletir 

sobre minha própria prática docente.  

 

 

1. ATIVIDADES EM FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

O meu primeiro encontro do Programa de Residência foi com a Coordenadora 

Camila Machado que explicou a todas residentes presentes sobre o desenvolvimento da 

especialização, da importância das informações contidas no Manual do Residente, nos 

módulos de formação continuada que fazem parte da carga horária e também um dos 

diferenciais do curso. Muitas informações, formações, prazos e registros para dar conta, 

ou seja, tive um grande desafio pela frente.  

Os cursos, minicursos e palestras foram oferecidos em horários diversos e de 

temáticas diferenciadas promovendo também o encontro dos residentes de diferentes 
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áreas, fator que enriqueceu as discussões. 

Foi desafiador participar das formações obrigatórias e livres por conta do tempo 

escasso disponível para estar presente. Muitas oficinas, palestra, minicursos oferecidos 

de temáticas que me despertaram muito interesse, mas tiveram choque com o horário de 

trabalho e que não pude fazer. O interessante é que esses eventos são oferecidos de forma 

regular e se repetem o que oportuniza participar em outros momentos. 

Um evento marcante foi a apresentação dos pré-projetos no dia 30 de 

setembro de 2017. Foi um momento de conhecer as propostas de trabalho dos 

outros residentes, aprender com as orientações que foram dadas a todos e 

todas, repensar criticamente alguns caminhos escolhidos no próprio projeto por 

conta das sugestões feitas pelas supervisoras e residentes presentes. 

Outro momento significativo de troca entre os residentes e de mostrar o 

avanço nos produtos finais dos residentes foi o IV Seminário Multidisciplinar de 

Residência Docente realizado na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, no campus São Cristóvão, no dia 25 de novembro de 2017. 

Neste evento houve apresentação de banner com a nossa proposta de produto 

final em andamento.  

 

Tabela 1. Participação em palestras, oficinas e minicursos no PRD 

ATIVIDADES EM 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Data 
CARGA 

HORÁRIA 

Oficina 1 – Produção 

de Texto acadêmico 
24/06/2017 7 horas 

Oficina 4 – Direitos 

autorais, 

apresentação de 

citações e elaboração 

de referências 

29/06/2017 3 horas 

II Seminário 

LITESCOLA 
29/06/2017 10 horas 
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Oficina 24 – 

Elaborando mapas 

digitais colaborativos 

através do MEIPI 

04/07/2017 3 horas 

Minicurso 8 – 

Neurociência, 

currículo e formação 

continuada: 

perspectivas de 

construção da 

aprendizagem 

significativa 

08/07/2017 4 horas 

Apresentação do pré-

projeto 
30/09/2017 8 horas 

IV Seminário 

Multidisciplinar de 

Residência Docente 

25/11/2017 35 horas 

Metodologia científica 11/08/2018 3 horas 

Criatividade, 

Interdisciplinaridade 

e Inovação na 

Educação Básica 

(Colégio Pedro II – 

extensão) 

Agosto/2017 60 horas 

 

Um dos grandes diferenciais desta especialização foram as orientações e 

trocas de saberes com Helen Jardim, professora supervisora, que me 

possibilitou repensar práticas, estimular pesquisas e amadurecer na docência e 

na vida acadêmica. Vivenciar suas aulas de matemática e ciências, a interação 

com os estudantes, as intervenções constantes, seu compromisso com a 

aprendizagem de todos foi importante. As aulas de matemática trouxeram outras 

perspectivas de ensino, assim como os momentos de orientação, que 

contribuíram muito para uma análise e autoavaliação da minha prática docente 

e vida acadêmica. 


