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RESUMO 

 

BARBOSA, Islen dos Santos. O Mundo Fabulado da Leitura. 2018 39 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos 

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

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

 

 

O presente trabalho apresenta as contribuições da construção de um projeto de leitura e 

escrita onde foram lidos contos de encantamentos. Ele foi desenvolvido na turma 1103, 

com crianças de seis a sete anos de idade, na Escola Municipal CIEP Metalúrgico 

Benedicto Cerqueira, situada em Engenheiro Leal. Buscou-se responder à seguinte 

problemática: como alfabetizar e formar leitores de maneira significativa e prazerosa? A 

motivação para esse trabalho pautou-se pela necessidade de oferecer livros variados que 

atendessem aos interesses dos alunos para desenvolver a prática e a socialização da 

leitura. Teve como objetivos contribuir para a formação lúdica de leitores, estimular o 

hábito e o gosto pela leitura e socializá-la. Alguns teóricos contribuíram para a 

fundamentação desse trabalho, são eles: Soares (2012), Kleiman (1995), Barthes (1973), 

Kramer (2001), Micotti (2012), entre outros. A metodologia dessa pesquisa apoia-se em 

uma abordagem qualitativa com inspiração da pesquisa-ação. Considera-se o 

desenvolvimento do trabalho um projeto por conter etapas voltadas para a construção da 

aprendizagem de forma contextualizada, dinâmica e compartilhada. Percorreu-se um 

longo trajeto até a culminância desse projeto, em que houve uma comemoração onde um 

personagem encantado recebeu um convite e participou de uma festa com as crianças. 

Dos resultados obtidos, constatamos que ler todos os dias para os alunos, respeitando os 

gostos literários e realizando práticas que ajudem os alunos na compreensão da leitura, 

contribuiu para que os objetivos desse estudo fossem atingidos. A turma se envolveu e 

participou ativamente nesse trabalho, o qual possibilitou a ampliação do vocabulário dos 

alunos, contribuindo também para o desenvolvimento da oralidade, valorização das 

práticas de letramentos, bem como para uma escrita mais aprimorada e criativa. Ao final, 

tínhamos alunos mais interessados pela leitura e que se arriscavam mais na escrita.  

 

 

 

Palavras-chave: Alfabetização; Leitura; Escrita; Ludicidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Reconhecidamente, hoje, o acesso à leitura e à escrita em nosso país não se 

restringe mais à mera aquisição do código alfabético e sim à inserção nas práticas sociais 

de leitura e escrita, em que sujeitos saibam responder às demandas contínuas da 

sociedade. 

Em um contexto onde a escrita e a leitura fazem parte das práticas 

cotidianas, a criança tem a oportunidade de observar adultos utilizando 

a leitura de jornais, bulas, instruções, guias para consulta e busca de 

informações específicas ou gerais, uso da escrita para confecções de 

listas, preenchimento de cheques e documentos, pequenas 

comunicações e atos de leituras dirigidas a ela. A participação nessas 

atividades ou a observação de como os adultos interagem com a escrita 

e a leitura gera oportunidades para que a criança reflita sobre o seu 

significado para os adultos. (AZENHA, 1999, p. 44) 

 

Soares (2011) discorre sobre as mudanças históricas e metodológicas que têm 

ocorrido no Brasil no ensino da leitura e escrita nas últimas três décadas. A autora 

constata, através de pesquisas realizadas, a existência de problemas nos processos e 

resultados da alfabetização de crianças no contexto escolar.  

O cenário de escolas é de  grande insatisfação e insegurança entre alfabetizadores, 

e ao mesmo tempo percebe-se uma perplexidade do poder público e da população diante 

do fracasso da escola em alfabetizar, que são evidenciadas por avaliações nacionais e 

estaduais. Essas avaliações de aprendizagem são coordenadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em que os alunos do ensino 

fundamental do primeiro segmento realizam provas como o SAEB (Sistema de Avaliação 

da Educação Básica, Provinha Brasil e ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) para 

acompanhar seu desenvolvimento na alfabetização. 

De acordo com Magda Soares (2004), a expansão do significado da reescrita de 

um livro de histórias de contos infantis a partir das histórias lidas na roda de leitura em 

sala de aula, onde as crianças teriam que escrever frases ou mesmo textos, de acordo com 

o nível silábico de cada ume alfabetização em direção ao conceito de letramento, teve 

uma perda de sua especificidade. A autora afirma que talvez seja por isso que os 

alfabetizadores tenham fracassado nesse processo e defende que o caminho a seguir seria 

o de “alfabetizar letrando” ou de “letrar alfabetizando”. 

Nesse sentido, esse estudo defende a possibilidade de despertar o interesse pela 

leitura através de diversos contos de fadas, onde a contação de histórias seja uma porta 
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para a aprendizagem significativa da leitura e escrita. Objetiva-se investigar as relações 

entre a leitura dos contos e os processos de apropriação da escrita das crianças a partir do 

prazer pelo texto. 

Barthes fala do prazer que o texto provoca como “aquele que contenta, enche, dá 

euforia, aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática 

confortável da leitura”  (1996, p. 21-2). Já o “texto de fruição é aquele que põe em estado 

de perda, aquele que desconforta e o leva a entrar em crise na sua relação com a 

linguagem” (1996, p.22). 

Durante uma contação de histórias, as crianças se fascinam não pelas letras, mas 

pelo o universo encantador que se apresenta nas páginas de muitos livros. Durante uma 

leitura, a criança ouve com prazer e nesse momento os segredos e as delícias do texto 

encontram-se na fala do professor ou de outro leitor. Na escola, o professor será mediador 

do prazer da leitura e da escrita. E desse modo, à medida que a criança se encanta com a 

leitura, buscará autonomia e estratégias para decifrar os códigos da escrita. 

Nesse sentido, Barthes (2007) contribui com esse estudo ao defender uma 

educação: em que o ensino é transmitido pelo discurso oral e escrito;  o aprendizado 

ocorre na transmissão de competências; e a maternagem envolve a afetividade que tem 

como desejo fazer com que o outro atinja um objetivo.  

A maternagem, de acordo com o autor, remete à figura feminina, a mãe que é 

carinhosa, que impõe e respeita os limites do filho, que estará sempre ali para proteger, 

criar vínculos, desenvolver autonomia, senso crítico e empático, a partir de uma relação 

dialógica cheia se significados. Para Barthes a educação se daria a partir desses três 

elementos.  

Dessa forma, não podemos falar da leitura em sala de aula sem considerar a 

contribuição de Barthes no campo da literatura. Esse grande escritor francês procurou ter 

um pensamento próprio e inovador, sem cair nas artimanhas do intelectualismo. Suas 

ideias perscrutam as escolas até os dias atuais. Suas obras foram significativas para gerar 

uma consciência de que o texto não é só linguístico. De acordo com o autor, um texto que 

é lido com gosto significa que foi escrito com prazer, mas essa sensação prazerosa 

dependerá da interpretação de cada um, pois a leitura é subjetiva. 

Em um dos seus livros, “Prazer do Texto” (1973), Barthes escreve sobre a fruição, 

que, literalmente, significa tomar posse ou se apropriar de algo que tenha significado, mas 

para ele um texto de fruição é aquele que coloca em desconforto o leitor, inquieta-o e o 
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faz refletir sobre o texto lido, sendo impossível ler qualquer tema sem prazer. O leitor 

precisa não ter acesso a um “texto tagarelice” (p.10). 

Pensando assim, Aguiar e Bordine (1988) explicam que “a familiaridade do leitor 

com a obra gera predisposição para a leitura e consequentemente desencadeamento do 

ato de ler” (p.18). 

A partir dessas concepções, um aluno que está no processo de descoberta da leitura 

ou até mesmo leitores mais experientes podem não se interessar pelo texto por não 

entenderem a intenção do autor, ou pela escrita se configurar como um “texto tagarelice”, 

e, dessa forma, gerar um inquietamento, de acordo com Barthes (1973). 

Sendo assim, esse estudo defende que ninguém melhor do que o professor 

alfabetizador para conhecer os desafios e os avanços de seus alunos, e criar estratégias 

para ajudá-lo a romper os medos e a opressão que muitos sofrem durante o processo de 

apropriação da leitura e escrita. 



 
 

2 Objetivo Geral 

Proporcionar um ambiente alfabetizador que favoreça a ludicidade para que os 

alunos desenvolvam conhecimentos sobre a leitura e a escrita de forma autônoma e 

reflexiva.  

 

 

2.1  Objetivos Específicos 

 Contribuir para a formação de leitores a partir de atividades diferenciadas em 

sala de aula. 

 Despertar o interesse pela leitura e escrita mediante um projeto permanente, que 

envolva os alunos, proporcionando momentos de produção de diferentes textos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A prática pedagógica me fez perceber ao longo do tempo que ensinar a ler e a 

escrever não é uma tarefa fácil, nem mesmo para os mais experientes em alfabetizar, 

porque aprender envolve processos complexos e diversos. 

 O cenário de muitas escolas na rede em que atuo é de salas superlotadas, 

professores engessados em suas práticas, apresentando um discurso nos conselhos de 

classe, em que culpabilizam o aluno por não aprender e a família por não acompanhá-lo. 

Crianças “incluídas” sem mediadores e muitas outras com transtornos visíveis, mas sem 

laudos e sem práticas pedagógicas diferenciadas. Alunos e alunas em situação de 

abandono, que residem no entorno da escola, em comunidades, vivendo momentos de 

extrema tensão quando acontecem os conflitos entre milícias e policiais. São muitos os 

meninos e meninas que fora da escola estão sujeitos a vivenciarem experiências como as 

citadas.  

Além dos desafios mencionados, a todo o momento sou desafiada a ressignificar 

conhecimentos, aprendidos desde a época do Normal e da Graduação em Pedagogia, para 

ensinar esses grupos de crianças que, antes mesmo de segurar um lápis, escrevem e 

manuseiam habilidosamente um aparelho eletrônico.  

A autora Emília Ferreiro (1985) corrobora com minhas reflexões quando escreve 

que “por trás de uma criança que segura o lápis e escreve, de um olho que lê e de um 

ouvido que escuta, está um sujeito que pensa sobre a escrita” (p.68). 

Minha caminhada na educação teve início no Instituto de Educação Roberto 

Silveira, em Duque de Caxias, em 1995, uma escola de formação de professores. Quando 

chegou a época de fazer os estágios nas escolas, deparei-me com situações novas que não 

tinha aprendido na formação, e percebi que a dinâmica em sala de aula era totalmente 

discrepante de tudo que a teoria e autores defendiam. 

Muitos questionamentos foram elaborados a partir das primeiras experiências em 

sala de aula: Como ensinar uma criança que não para de te chutar e que te agride com 

palavras ofensivas o tempo todo? Um sujeito muitas vezes marcado pela invisibilidade 

familiar e social. Como favorecer um espaço afetivo e alfabetizador diante da 

agressividade? Como usar o lúdico para alfabetizar? 

Confesso que esse CIEP, no qual estagiei, era mais um ambiente de terror do que 

alfabetizador. Uma turma de primeiro ano do primeiro segmento, com mais de trinta 
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crianças sem limites, uma sala sem mural, sem apoio pedagógico, em meio a tantos 

problemas, quase não sobrava tempo para ensinar.  

Em 2004, ingressei na Universidade Augusto Motta (UNISUAM) para fazer o 

curso de Pedagogia. Os três anos de estudo na graduação contribuíram muito para a minha 

formação.  

Mesmo depois de formada em pedagogia, novos questionamentos foram 

elaborados ao longo da minha experiência profissional. Ao dar aula para uma turma de 

terceiro ano do ensino fundamental, encontrei um grupo de crianças que ainda não 

estavam alfabetizadas. Fui desafiada a ensiná-las a ler e a escrever, que já estavam há 

mais de dois anos na escola. 

Atualmente, o que me motiva é buscar estratégias para que meus alunos tenham 

oportunidade de aprender e por isso, em 2017, ingressei no Programa de Residência 

Docente (PRD) no Colégio Pedro II. Nesse curso, tive a oportunidade de olhar por outro 

ângulo para as minhas práticas pedagógicas e refletir sobre os processos de aprendizagem 

dos meus alunos.  

Novos questionamentos surgiram: como ensinar alunos que desejam aprender, 

mas que apresentam dificuldades de aprendizagem? Qual caminho devo seguir? Como 

possibilitar a socialização desses alunos em sala de aula? 

Nesse movimento de reflexão sobre minha prática pedagógica, tenho buscado 

respostas a essas indagações participando de congressos, seminários, jornadas científicas 

de neuroeducação, cursos sobre transtornos de aprendizagens a distância e presencial e 

me debruçado em leituras sobre esses temas para tentar entender o que está por trás da 

falta de atenção, de foco, da agressividade e de tantas outras situações que afetam a 

aprendizagem desses alunos em sala de aula.  

Apesar de todos esses fatores e condições que influenciam os processos de ensino 

e aprendizagem da leitura e da escrita, esforço-me para permanecer sensível às conquistas 

diárias dos meus alunos. Quando incentivados e percebidos, algumas dessas crianças de 

agigantam e superam suas dificuldades.  

Pensando dessa forma, movo-me sempre em busca de um olhar diferenciado, 

entendendo que cada um tem seu tempo e nem sempre todos serão alcançados com as 

mesmas estratégias. Sendo assim, procuro fazer com que a sala de aula seja um espaço de 

múltiplas aprendizagens, trocas, empatia e respeito.  

Os problemas e dilemas encontrados na realidade da escola em que atuo, enquanto 

professora alfabetizadora, são os mesmos de muitas outras professoras e professores que 
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lecionam na rede pública de ensino. Refletir sobre os processos de aprendizagem da 

leitura e escrita de crianças, a partir do registro de um projeto pedagógico, e compartilhar 

essa experiência podem contribuir para que outros professores revejam suas ações. Muitas 

vezes, culpabilizamos a realidade de vida das crianças pela sua não aprendizagem, mas 

deixamos de lado a reflexão sobre o nosso ensino e nossas práticas e depois de um período 

letivo nos deparamos com crianças que ainda não escrevem. 

Apesar de Magda Soares (2012) ter feito a distinção entre os termos alfabetização 

e letramento, ainda identifico práticas alfabetizadoras que privilegiam o ensino de 

unidades menores da palavra (sílabas, letras) deixando de lado a leitura em sala de aula e 

a presença de diferentes textos.  

Nesse sentido, esse trabalho de conclusão do Programa de Residência Docente 

pretende trazer à tona a realidade de muitas escolas: crianças que ainda não estão 

alfabetizadas; necessidade de projetos de leitura; importância do registro docente e 

revisão de suas práticas.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Neste capítulo, apresentarei um breve relato sobre a história da alfabetização em 

nosso país, como forma de identificar e trazer a definição de alguns conceitos e termos 

presentes no campo do ensino da leitura e escrita.  

 

4.1 Os métodos e o Construtivismo 

 

Com o avanço das pesquisas no campo educacional, surgiram conceitos, 

metodologias, teorias que buscaram dar conta do ensino da leitura e escrita. No entanto, 

muitos equívocos, como hegemonia dos métodos, aconteceram e não foi possível acabar 

com a evasão e reprovações nas escolas.  

A história da alfabetização está atrelada aos métodos que tentaram resolver um 

problema antigo de crianças com dificuldades em aprender a ler e a escrever. Mortatti 

(2006) relata que muitas foram as disputas entre os que se consideravam portadores de 

um novo e revolucionário método de alfabetização. 

Na época do Império Brasileiro para o ensino da leitura destacaram-se: a marcha 

sintética (da parte para o todo); da soletração; o alfabético (que partia do nome das letras); 

o fônico (que partia dos sons correspondentes às letras) e da silabação (que é a emissão 

de sons a partir das letras).  

No entanto, essa “metodotização”, de acordo com a autora, passou a ser 

questionada em decorrência de novas urgências políticas e sociais para possibilitar 

mudanças na educação, a fim de solucionar o problema do fracasso escolar. 

Na década de 80, foi introduzido no Brasil o pensamento construtivista, que tem 

como expoente a pesquisadora argentina Emília Ferreiro. Através dos seus estudos foi 

difundida a perspectiva psicogenética da aprendizagem da língua escrita a qual trouxe 

mudanças relevantes na área da alfabetização. 

O Construtivismo é uma teoria psicológica e não pedagógica e por não ter 

proposto uma metodologia de ensino, os professores foram levados a pensar que a criança 

de forma incidental e assistemática constrói relações entre a fala e a escrita. 

Nesse sentido, a perspectiva construtivista, ou construtivismo como ficou 

conhecido, questionou as concepções de ensino da leitura e escrita que se baseavam na 

centralidade do ensino e na “metodização” da alfabetização, apresentando um avanço 
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com relação ao entendimento do complexo processo de apropriação, assim como da 

relação da criança com a escrita e com reflexos em práticas pedagógicas até os dias de 

hoje. 

Dessa forma, a discussão sobre métodos de alfabetização não é nova e nem se 

pode pensar que um único método resolverá a problemática da alfabetização. Eles têm 

sua importância e contribuição, no entanto não são os mais importantes.  

 

4.2 Letramento 

 

No campo dos estudos da educação também se destaca a emergência do termo 

Letramento, usado pela primeira vez no livro de Mary Kato No mundo da escrita: uma 

perspectiva psicolinguística, de 1986, tornando-se muito conhecido na educação e 

aparecendo em outros títulos de livros, como: Os significados do letramento, da autora 

Angela Kleiman (1995), por exemplo. Nessa obra, a autora definiu letramento como um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e como 

tecnologia, em contextos pontuais, para objetivos específicos (p.18-19). 

Tradicionalmente, em nossa sociedade, a escola alfabetiza sem a preocupação de 

ensinar a ler e a escrever a partir das práticas cotidianas dos alunos. Na perspectiva do 

Letramento, o professor valoriza o texto dentro do contexto desses alunos e aprende com 

eles, porque não se considera detentor do saber. E também compreende que as crianças 

são letradas antes mesmo de serem alfabetizadas. Diante dessa perspectiva, alfabetizar é 

mais do que ensinar a ler e escrever, está no fato de que em certas classes sociais, as 

crianças são letradas, por possuírem estratégias orais letradas, antes mesmo de serem 

alfabetizadas. (KLEIMAN, p.18,1995). 

Entende-se que há níveis de letramento, de acordo com Kleiman (1995), 

determinados pela variedade de gêneros de texto que a criança ou o adulto reconhece. A 

criança que vive em um ambiente cheio de estímulos textuais e visuais estará em contato 

com o mundo letrado. A alfabetização, ação de alfabetizar, consiste no aprendizado do 

alfabeto e de sua utilização como código de comunicação. Podemos defini-la como um 

processo no qual o indivíduo constrói a gramática e suas variações. Soares (1998) propõe 

práticas pedagógicas, particularmente em relação ao ensino da Língua Portuguesa, que 

trabalham com a ideia do universo letrado, considerando a escrita por si só, enquanto 

representação gráfica. 
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Soares (2012) ainda explica que a palavra letramento é um termo que surgiu em 

virtude da necessidade de se classificar comportamentos e práticas sociais relacionados à 

leitura e escrita que perpassam o domínio do sistema alfabético e ortográfico (p.34-35). 

A partir desta perspectiva, alfabetizar é mais do que ensinar a ler e a escrever. De acordo 

com a autora, o termo letramento ampliou a ideia do que significa alfabetizar. 

Como apresenta Mortatti (2010), a presença de termos e conceitos ao longo da 

história da alfabetização possibilitou a revisão de práticas pedagógicas de ensino da 

leitura e escrita, mas não resultaram em mudanças significativas no campo educacional, 

e sim na convivência de várias teorias isoladas.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A investigação é considerada uma atividade significativa para o desenvolvimento 

profissional de professores porque envolve a prática reflexiva, que vai além do senso 

comum. A pesquisa que o professor realiza é aquela que pode ser realizada imediatamente 

em sua prática pedagógica, a partir do registro e análise dos processos de ensino e 

aprendizagem.  

 A prática reflexiva em sala de aula é um processo que desafia cada docente, 

exigindo a observação e análise de suas experiências. Sendo assim, é importante que o 

professor seja um pesquisador e reexamine suas experiências. Segundo Moreira e Calebe 

(2006), delas emergem os problemas, que é uma discrepância entre o ideal e o real, entre 

a intenção e a ação ou entre o ação e efeito e estimula a investigação (p. 13). 

Um dos motivos de se definir a metodologia utilizada na pesquisa é assegurar a si 

e aos demais que os resultados da pesquisa sejam confiáveis. Além de traçar o caminho 

percorrido, a escolha por um método permite que “o observador chegue ao conhecimento 

verdadeiro dentro dos limites de suas capacidades e das condições da pesquisa” 

(LAVILLE, 1999, p.11).  

A pesquisa aqui realizada caracteriza-se como qualitativa por se tratar de um tema 

que aborda questões relacionadas à educação, cujos fatos e fenômenos envolvem uma 

dinâmica complexidade e, concomitantemente, tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Para Minayo (2003), 

a pesquisa qualitativa trata de uma atividade da ciência, que visa à interpretação da 

realidade. 

Desta maneira, como meio de aumentar o potencial desse estudo utilizar-se-á a 

pesquisa bibliográfica em que se encontram respostas e cientificidade às questões 

levantadas. Larosa e Ayres (2005) afirmam que: 

a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador obter conhecimento 

para solução do problema através da busca de referências ao assunto 

estudados em documentos, livros, etc, publicados anteriormente (p.35).  
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Além da pesquisa bibliográfica, fez-se necessário mergulhar no cotidiano escolar 

para conhecer de perto como as práticas curriculares se desenvolvem, através das ações e 

relações inerentes ao processo educativo escolar. Ivenick (2016) descreve que a pesquisa-

ação: 

é aquela desenvolvida na sala de aula, pelo professor, com o intuito de 

aprimorar sua prática docente ou buscar a resolução de algum problema 

relacionado aos aspectos mais imediatos do ensino (p.19). 

 

 A autora ainda diz que a pesquisa-ação é quando o pesquisador convive em campo 

com os sujeitos pesquisados, buscando detectar seus problemas e levantando, junto aos 

mesmos, soluções, agindo e pesquisando sobre suas ações, sendo agente transformador 

da realidade. 

Essa pesquisa foi desenvolvida em uma turma do primeiro ano de uma escola 

pública e integral da 5ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação, localizada no 

Município do Rio de Janeiro, chamada CIEP Metalúrgico Benedicto Cerqueira. 

A coleta de dados foi feita pelas observações individuais e registradas em folhas 

que terão as atividades produzidas pela turma, assim como a partir de fotografias de 

trabalhos desenvolvidos durante o projeto. 

Nesse estudo foi apresentado um relato das atividades de um projeto de leitura e 

escrita intitulado O Mundo Mágico da Leitura e Escrita. 

Como etapas desse projeto estão previstas: situações de leitura e escrita; 

momentos lúdicos com músicas, vídeos, jogos e dramatizações. As produções infantis 

foram realizadas no espaço de sala de aula, não necessariamente sentados enfileirados, 

em que o momento era livre e as intervenções eram feitas pela professora. Os textos foram 

analisados ao final desse trabalho com o objetivo de acompanhar e intervir nos avanços e 

aprendizagens de cada aluno. As produções das crianças foram encadernadas e a intenção 

inicial era de que cada autor compartilharia seus escritos com a turma, mas os imprevistos 

aconteceram e inviabilizaram essa etapa. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 Iniciamos o projeto O Mundo Mágico da Leitura e Escrita no 1° bimestre de 

2017. O projeto aconteceu em uma turma de 1° ano, na escola Municipal CIEP Benedicto 

Cerqueira, localizada em Engenheiro Leal, da 5ª CRE e durou até novembro do mesmo 

ano.  

Fizemos o encerramento do projeto com uma festa em que a convidada de honra 

foi a bruxa, uma personagem popular que encantou ainda mais a turma com a sua 

presença. As crianças se encantaram pelo livro “Bruxa, Bruxa, venha à minha festa”, de 

Arden Druce e se envolveram no mundo da imaginação e das emoções. Antes da ida dela 

à sala de aula, expliquei que não precisariam ter medo, porque a bruxa não era má, mas 

sim muito legal e gentil. Podemos romper com o imaginário popular de que todas as 

bruxas são malvadas. Acredito que quanto mais emoção na leitura, mais fácil será para o 

aluno aprender, pois só fica gravado na memória o que é prazeroso. 

Durante a duração do projeto, trabalhamos na roda de leitura muitas histórias 

infantis, pois de acordo com o pensamento de Abramovich (1989): 

(...) é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas 

histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor é ter um 

caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do 

mundo. (p.16). 

 

A ludicidade, entendida como ferramenta de aprendizagem nos anos iniciais, 

possibilita uma revisão das ações pedagógicas e uma “reinvenção da alfabetização, que é 

a necessidade de um processo sistemático de ensino e não só a aprendizagem da escrita 

alfabética” (Morais 2012.p.19). Uma educação lúdica desenvolve um ambiente alegre, 

motivador e valoriza a dimensão do brincar, que é muito importante em todas as idades, 

mas principalmente na alfabetização. 

 
Viajando pela fantasia, a criança vai longe. Conhece coisas que nós, 

adultos, já vivemos e esquecemos, e muitas vezes vai além de quase 

todos os adultos. No entanto, há pessoas mais velhas que enveredam 

pela ficção, e são capazes de trazer de lá conhecimentos que 

revolucionam o mundo. É uma pena que os homens quase sempre 

esqueçam de suas fantasias e sonhos! (FREIRE, 2006, p. 37). 

 

A partir dos contos infantis que foram trabalhados em sala de aula, encadernei as 

produções escritas dos alunos como se fossem um livro. No entanto, o objetivo foi 

atingido de modo parcial, pois a última etapa não aconteceu. Eu tinha a intenção de fazer 
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uma roda de leitura mostrando essa encadernação aos alunos, contendo os registros das 

atividades que, a princípio, estavam soltos, e que tinham virado um livro. Eles teriam 

um momento para manuseá-lo e conversar sobre o que escreveram. 

Infelizmente, o tempo ficou curto e, como o projeto terminou em novembro, não 

tive como finalizar a última etapa, que seria a de mostrar o livro que produziram e as 

fotos deles durante esse período. Foi um mês muito corrido tendo em vista a aplicação 

das últimas avaliações bimestrais e dos conceitos que também precisavam ser entregues. 

Porém, como pensei em acompanhar a turma no segundo ano, não vi como problema 

não mostrar as produções textuais deles, pois objetivava continuar o projeto de leitura e 

escrita no ano seguinte. No entanto, recebi a notícia no último conselho de classe de que 

minha turma seria desmembrada. Como tinham três primeiros anos e a minha turma era 

a terceira, eu ficaria sem eles, sendo obrigada a aceitar outra turma no ano de 2018. Essa 

situação não foi favorável, mas são as intercorrências que podem surgir quando se 

trabalha em escola pública. 

 

                         Figura 1 – Reescrita de um livro de contos infantis   

 

 

  

  

 

  

          Fonte: a autora, 2017. 

 

Acredito que, ainda assim, o projeto contribuiu bastante para que a leitura e a 

escrita acontecessem em um ambiente lúdico e com as atividades sistemáticas. Percebi 

mais autonomia na escrita e, concomitantemente, na leitura, em diversos momentos em 

sala de aula, bem como na escolha de livros infantis e nas tentativas de leitura.  A escrita 

ainda tem alguns erros de ortografia, como se pode observar na capa da frente do livro 

“BRUXA ASOUMBRADA”. No entanto, meu objetivo inicial não era uma escrita 

ortográfica perfeita, mas que escrevessem qualquer palavra sem medo de errar. A turma 

teve um avanço significativo nas provas bimestrais, principalmente nas do último 

bimestre, como podemos observar abaixo. 
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              Figura 2 – Registros infantis 

 

  

Fonte: a autora, 2017.     

       

Como estamos aprendendo a elaborar e conhecer as etapas de um convite, quis 

dar sentido a esse gênero textual, a partir da leitura do livro “Bruxa, Bruxa, venha à minha 

festa”, de Arden Druce, e de atividades desenvolvidas em sequência.                 

Com já dito, esse é um livro bem empolgante e fácil de memorizar a sequência 

das falas dos personagens. Quando terminei de contar a história, as crianças estavam 

animadas e me perguntaram quando que a bruxa viria à escola e se ela aceitaria mesmo 

um convite.  

Elaborei um convite personalizado e os incentivei a escreverem um convite para 

a bruxa. Essa atividade foi desenvolvida em três momentos: 

 Explicação das etapas de elaboração de um convite; leitura da história 

“Bruxa, Bruxa, venha à minha festa” e um vídeo com uma música de 

bruxa. 

 Reconto da história pelas crianças; escrita de um convite. 

 Preparação de uma festa para receber uma bruxa. 
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Nessa atividade as crianças ficaram muito felizes. Quando apareci fantasiada de 

bruxa, a alegria deles foi indescritível! 

 

Figura 3: Registro da atividade 

 

Fonte: a autora, 2017 

 

Acredito que a atividade foi desfavorecida porque a escola avisou um dia antes do 

evento que só iria funcionar meio expediente, por não ter água na unidade, então nove 

alunos faltaram. 

Mesmo com esses imprevistos, consegui alcançar meus objetivos, pois além de 

serem conhecedores e leitores desse livro, reconheceram os pedaços da palavra bruxa. 

Seguem alguns registros dos comentários feitos pelas crianças: 

 

“Aí, estou ansiosa para a festa”.  

“A festa vai ser assustadora!”.                                                                                                  

“Eu queria que nunca tivesse acabado...” 

“Tia, adorei a nossa festa! Obrigada!” 

 

A partir dessas atividades, o projeto pôde ser trabalhado de forma bem lúdica e os 

alunos puderam ser os autores de um livro construído com frases mediante suas próprias 

hipóteses, após a leitura dos contos. 

Nesse projeto pude acompanhar os processos de apropriação da escrita de cada 

criança e os avanços da maioria da turma. Organizei a sala em grupos de alunos, de forma 

que eles pudessem trocar seus conhecimentos sobre a escrita. Trabalhei com 

reagrupamentos, onde os alunos que já estavam escrevendo com mais autonomia 
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ajudavam os outros do grupo. Para Freire (1996), “quem ensina aprende ao ensinar. E 

quem aprende ensina ao aprender” (p.25).     

                                                                      

6.1 Outras atividades realizadas 

 

A partir de um brinquedo muito desejado pelas crianças, o HAND SPINNER, 

elaborei um jogo de leitura de palavras presentes em histórias lidas em sala de aula. No 

jogo, as crianças teriam que girar o objeto, ler a palavra e dizer de qual história ela fazia 

parte. Em seguida, os alunos foram incentivados a escreverem frases relembrando das 

histórias. O objetivo da atividade era despertar o interesse pela leitura e pela escrita por 

meio de uma brincadeira. 

Para elaboração do jogo foram utilizados pedaços de papelão e papéis com nome 

dos personagens e também o brinquedo HAND SPINNER. As crianças ficaram tão 

animadas, que precisei intervir muitas vezes para que elas respeitassem o momento de 

cada participante jogar, pois muitas queriam girar o brinquedo fora da sua vez. Seguem 

os registros da atividade. 

 

Figura 3: Momento do jogo e cartelas elaboradas 

 

Fonte: a autora, 2017.     
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Avalio que essa atividade contribuiu 

com a retomada de histórias que já tinham sido 

contadas e recontadas e possibilitou que as 

crianças fossem desafiadas a ler para os amigos, 

a partir de uma brincadeira. No entanto, alguns, 

com mais dificuldades, não conseguiram ler 

todas as palavras, mas lembraram de alguma 

história e recontaram aos amigos. Percebi que 

mesmo aqueles que ainda não estavam alfabetizados, não ficaram sem se encantar com a 

atividade.  De acordo com Kleiman (1995): 

A exposição constante da criança à leitura de livros infantis expande 

seu conhecimento sobre estórias em si, sobre tópicos de estórias, 

estrutura textual e sobre escrita. Ouvir e discutir textos com adultos 

letrados pode ajudar a criança a estabelecer conexões entre a linguagem 

oral e as estruturas do texto escrito, a facilitar o processo de 

aprendizagem de decodificação da palavra escrita e a sumarizar a 

estória e fazer inferências. (p. 93 e 94) 
 

 

  Figura 4: Momento leitura individual e em grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: a autora, 2017.     

 

Defendo, a partir da minha experiência como contadora de história infantil para 

meu filho de 6 anos e como docente alfabetizadora, que o contato com histórias infantis 

desde pequeno transforma as crianças em verdadeiras leitoras e facilita o processo da 

alfabetização. Percebo uma vontade muito maior da turma em participar dessas atividades 

quando associo leitura às atividades lúdicas. 

Futuramente, posso desenvolver outras cartelas com palavras que sejam formadas 

por sílabas que as crianças apresentem dificuldades em registrá-las. Outra possibilidade 
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seria desenvolver uma sequência com trechos de contos infantis e pedir para que cada 

participante do jogo registre uma parte da história, dentre tantas outras possibilidades. 

 

6.2 Dados, leitura e histórias 

Em uma outra atividade, imprimi e montei previamente sete dados com uma 

sequência de palavras em suas faces. O objetivo era que cada um jogasse os dados 

numerados, organizasse e tentasse ler a história que havia se formado. Enquanto jogavam 

os dados, o grupo escolheu um aluno, o qual foi o escriba para registrar no caderno a 

história que ia se formando. Foram organizados três grupos e cada um registrou a história 

na cartolina. Os grupos também foram orientados a darem um título para a história e a 

inserirem seus nomes, enquanto autores dos textos produzidos. 

 

Figura 5: Dados e registro no caderno 

  

Fonte: a autora, 2017.     

 

Em um segundo momento, cada grupo contou suas histórias para toda a turma. 

Esse foi um período de muita empolgação. Quando foram à frente, falaram com 

autonomia e se mostraram orgulhosos por terem assumidos o papel de autores, 

protagonistas e ilustradores do próprio trabalho. 

Durante a atividade pude acompanhar a forma como cada aluno buscou ler o que 

estava escrito nos dados. Percebi que algumas crianças fizeram várias tentativas. Avalio 

que eles adoraram trabalhar em grupos, o que possibilitou momentos de interação, 

empatia e trocas de conhecimentos sobre a escrita entre eles. Ao final, os trabalhos foram 

expostos no mural do lado de fora da sala para serem vistos e lidos por outros alunos da 

escola. 
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Figura 6: Elaboração do cartaz e produção final  

 

Fonte: a autora, 2017.     

 

6.3 Outras histórias 

 

Como todos os dias, na hora da contação das histórias, procuro possibilitar 

situações lúdicas intencionais de aprendizagens e tenho tido resultados bem-sucedidos na 

alfabetização.  

Em uma roda de leitura contei as histórias do “João e o pé de feijão” e “O Mágico 

de Oz”, e em seguida a turma também quis recontar as histórias. Em um segundo 

momento, trouxe algumas frases dessas histórias e formamos grupos com quatro alunos. 

O objetivo era que eles organizassem as frases e as escrevessem em uma folha. Depois 

cada grupo deveria indicar qual era a história a partir da leitura das frases. 
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             Figura 7: Registro da atividade  

 

             Fonte: a autora, 2017.     

 

Em um outro dia, fizemos um móbile com o conto do “Joao e o pé de feijão” e a 

turma o pintou e me ajudou a pendurá-lo. Logo após, contei a história e os alunos também 

a recontaram. Conversamos sobre a história e os personagens. 

Cada aluno ganhou um desenho de um castelo, o qual disseram que era o lugar 

onde o gigante morava. Em seguida, receberam três feijões “mágicos” e plantaram na 

terra dentro do copo. Expliquei que os feijões precisariam de água, ar, terra e luz do sol 

para germinar e crescer. Assim, os alunos colocaram os copos perto da janela. 

Utilizamos o caderno para registrar as frases sobre a história. Montei um jogo de 

associação dos nomes e desenhos dos personagens, a fim de fazer com que os alunos 

encontrassem os pares e os colassem no caderno, escrevendo frases com os personagens 

que estavam na carta do jogo. 

 Meu objetivo foi alcançado, pois foi despertado o encantamento através da 

história. Os alunos escreveram pequenas frases e registraram os nomes dos personagens. 

A turma foi receptiva à proposta, acreditaram que os feijões realmente eram mágicos e 

que o pé de feijão chegaria aos céus, onde o castelo do gigante estava. Percebi o brilho e 

o encantamento nos olhos deles. 

 

Figura 8: Registro da atividade 

 

Fonte: a autora, 2017.     
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      Essa proposta agregou o conteúdo de ciências e também a parte da literatura 

infanto-juvenil. A atividade foi feita antes do feriado e por isso as crianças tiveram que 

levar os feijões para casa, assim as sementes de algumas cresceram, mas as de outras 

secaram. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa possibilitou a reescrita de um livro de histórias de contos infantis a 

partir das histórias lidas na roda de leitura em sala de aula, onde as crianças teriam que 

escrever frases ou mesmo pequenos textos, respeitando seu ritmo de aprendizagem. 

Contribuiu para a formação lúdica de leitores, despertou o gosto e criou o hábito de ler 

por prazer. O importante nessa pesquisa era fazer com que os alunos se arriscassem na 

escrita. Respeitei suas descobertas e hipóteses silábicas e sempre que era necessário fazia 

as intervenções para que suas reelaborações da escrita avançassem. Trabalhamos, por 

meio do projeto, alguns gêneros textuais como elaboração de convites, fábulas, contos, 

poemas, cantigas, receita, etc. 

A maioria dos alunos teve um crescimento importante na leitura e na escrita, 

porém cinco alunos não conseguiram caminhar como os demais, precisando de mais 

tempo para reelaborar seus conflitos entre a leitura e a escrita.  No município do Rio de 

Janeiro nós trabalhamos com a proposta do ciclo de três anos, de acordo com o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nesse período, cada criança tem um tempo 

para consolidar a alfabetização e o aluno só é retido se não tiver 75% de frequência. 

Assim, entendemos a dimensão atual da proposta de alfabetizar letrando, que consiste na 

legitimação desse período de alfabetização.  

Sabendo que a alfabetização é complexa, o projeto trabalhado com a turma 

envolveu gêneros textuais e momentos de ludicidade. Mesmo tendo ficado satisfeita com 

o resultado, com a explosão de alegria, as descobertas, as novas aquisições no 

vocabulário, o aprimoramento da escrita, as produções textuais, a escrita de pequenas 

frases, a autonomia na escolha dos livros, acredito que, ainda assim, é preciso dar 

continuidade, porque não se finaliza a alfabetização em um ano letivo.  

Parcialmente, sei que, mesmo com todas as intercorrências na finalização do 

projeto, conseguimos formar leitores que, por prazer, manuseavam diversos livros, liam 

com autonomia, ampliando o gosto pela leitura e possibilitando o alcance dos objetivos 

traçados. Sendo assim: 

 A leitura proporcionou a ampliação do vocabulário; 

 Possibilitou a organização e identificação das sequências lógicas no texto, 

(início, meio e fim); 

 Estimulou a fantasia, criatividade e imaginação; 
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 As crianças aprenderam a lidar com as próprias emoções, como o medo, a 

raiva, as ansiedades e tristezas; 

 Interagiram com o outro, melhorando a linguagem verbal; 

 Perceberam que também se aprende a ler e a escrever vendo outras pessoas 

lendo e escrevendo. 

Caminhamos acreditando nesse tipo de educação que, de acordo com Freire 

(1996), não pode tudo, mas alguma coisa pode.  
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APÊNDICE A – MEMORIAL 

 

Sempre achei difícil falar ou escrever sobre a minha vida. Sou tímida e 

procrastinei até o último momento para escrever sobre mim, mas agora não tenho mais 

como adiar. Considero um grande desafio relembrar ou rememorar momentos vividos e 

este memorial resgatará as memórias mais significativas da minha vida profissional 

entrelaçadas às minhas vivências afetivas. Sendo assim, dou início às minhas narrativas. 

Meu nome é Islen dos Santos Barbosa, tenho 38 anos e sou moradora de 

Cavalcanti, zona norte do Rio de Janeiro. Iniciei minha formação profissional no Instituto 

de Educação Governador Roberto Silveira, no Centro de Duque de Caxias, conhecido 

como um instituto renomado no município.  

Minha avó ficou muito feliz por eu ter conseguido a vaga, pois o sonho dela era 

ser professora e projetou em mim essa realização. Tive contato com disciplinas e 

professores que me encantaram, como a Psicologia do desenvolvimento infantil, 

lecionada pela professora Shirley, de quem ganhei uma caneta e um bilhete que dizia: 

Você é muito especial. A outra disciplina era Língua Portuguesa/Literatura, ministrada 

pela saudosa Maria Célia. Eu adorava a facilidade que ela tinha em ensinar uma língua 

tão complexa. Nas redações que passava, como atividades para casa, sempre tinha algo 

direcionado a mim no rodapé.  Ambas me fizeram entender como é importante a relação 

afetiva do professor com o aluno para desenvolver ou promover o interesse pelo que lhe 

é ensinado. Nessas trocas, a dimensão afetiva não ficava do lado de fora da sala de aula e 

pude aprender sem traumas.    

Essas boas experiências lançaram-me em busca de um aperfeiçoamento 

profissional. Eu já tinha tido contato com uma sala de aula como estagiária e depois como 

professora, e nesse período muitas questões me angustiavam. Questionava-me sobre 

como alfabetizar uma criança que se expressa de forma agressiva e que não tem estímulos 

em casa para estudar. Em meio a essas questões, tantas outras dúvidas surgiram em minha 

formação. 

 Reconheço que cometi muitos erros na alfabetização.  Recordo-me com tristeza 

que incentivei uma criança, que era canhota, a escrever como se fosse destra, e isso a 

prejudicou muito. Comecei a estudar e tentar minimizar meus erros e me interessei pelas 

áreas humanas. 
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Em 2004, trabalhei na Creche Escola Sarah Kalley, uma instituição que era 

custeada pela igreja evangélica. Nessa instituição dividi uma turma com uma amiga, 

dando aula para a pré-escola. Foram três anos de muitas experiências. Aprendi muito com 

essa professora, a qual já tinha mais tempo na alfabetização. Infelizmente, a creche teve 

suas portas fechadas, porém foi um tempo de grande aprendizagem e de amizades que 

carrego para vida. 

Formei-me em Pedagogia pela Universidade Augusto Motta (SUAM) no ano de 

2008 e me habilitei nos anos iniciais e em administração escolar.  

Em 2013, iniciei uma Pós-Graduação no CEFET - Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - para cursar Práticas Educacionais e Letramento, 

pois nessa época comecei a me interessar pelo campo da Alfabetização e os estudos do 

Letramento. As aulas aconteciam às terças e quintas-feiras, presencialmente à noite. 

Encontrei muitos empecilhos para continuar os estudos. Meu filho, na época, tinha meses 

de vida. Completei a carga horária da pós, mas não consegui concluir o curso. Senti um 

vazio por não ter sido certificada, porém todo conhecimento adquirido nas aulas 

contribuíram com minha formação. Esse curso era voltado para a área da Sociolinguística. 

Nele tive meu primeiro contato com o pensamento de Bakhtin, pesquisador, pensador, 

filósofo e teórico, que se destacou por seus estudos sobre a linguagem. Na pós também 

conheci algumas obras da escritora Ângela Kleiman, como Os Significados do 

Letramento, livro de referência em meus estudos e em minha cabeceira. 

Em 2015, comecei uma pós a distância em Orientação Pedagógica e Educacional 

pela AVM, sendo que tive que pedir prorrogação de prazo e ainda estou em processo de 

conclusão. 

Em 2016, comecei a estudar e participar das Jornadas Pedagógicas de Educação, 

Inclusão, Mediação Escolar e Transtornos de Aprendizagens, com foco nas leis e na 

Educação Especial. Interessei-me pela temática da inclusão em função da realidade em 

que atuo. Muitas são as crianças na minha escola que possuem alguma dificuldade de 

aprendizagem. No ano de 2017, iniciei o Programa de Residência Docente (PRD) no 

Colégio Pedro II. 

No PRD conheci uma realidade distinta do munícipio em que trabalho. As 

crianças têm seus espaços lúdicos na hora do recreio, podendo escolher onde brincar. Há 

um incentivo para valorizar e aguçar a curiosidade do aluno. Eles têm aula de Ciências 

num laboratório, onde o que se estuda pode ser experimentado naquele espaço. Outro 

ambiente muito importante é a sala de leitura, que fica aberta também na hora do recreio.  
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Na residência participei de muitas palestras, cursos, minicursos e conheci 

professores maravilhosos, como a Clara, professora do 2° ano no Campus de São 

Cristóvão. Mesmo ficando pouco tempo na sala com ela, observei o carinho, respeito com 

que tratava os alunos, sempre muito dócil no falar e no agir. Um excelente domínio de 

turma e de conteúdo. Sempre me deixava muito à vontade e não restringia minhas 

iniciativas e ajuda, pelo contrário, aceitava minhas colaborações e ideias, entendendo que 

mesmo sendo residente eu não deixava de ser professora. 

O Programa de Residência Docente - PRD - foi dividido em 3 ciclos, onde o 

residente precisava cumprir a carga horária de cursos, atividades docentes e sala de aula. 

Também participei de eventos educacionais dentro e fora do Campus, que são as 

atividades complementares.  No primeiro e no segundo ciclo participei dos seguintes 

cursos: 

 Palestra- Contação de Histórias: Possibilidades e Desafios; 

 Palestra- Incidência de Altas Habilidades/Superdotação; 

 Palestra- Uma questão de Representatividade: Personagens Infantis 

Negras na Literatura Para Crianças e Jovens; 

 Palestra- Urucum, Câmera e Ação: Cinema Indígena na Educação Escolar; 

 Minicurso- Produção de Jogos Digitais para uso Pedagógico; 

 Minicurso- Literatura e Infância: Caminhos para a formação Docente; 

 Minicurso- Identificação de Altas Habilidades ou Superdotação: 

Trabalhando com a lista base da Drª Cristina Delou; 

 Minicurso- Gêneros e Sexualidade na Prática da Educação Básica; 

 Oficina- Metodologia da Pesquisa em Educação; 

 Oficina- Produção de texto Acadêmico; 

 Oficina- Direitos Autorais, Apresentação de Citações e Elaboração de 

Referências; 

 Oficina- Educação de Surdos: LIBRAS; 

 Minicurso- Suicídio, Mitos e Verdades: Rompendo Silêncios e Quebrando 

Tabus; 

 Oficina- Arte e Cultura na Escola; 

 Palestra- Integração e Transição entre Educação Infantil e Ensino 

Fundamental; 

 Minicurso- Educação Literária; 
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 Estar no PRD me proporcionou muitos momentos de trocas e conhecimentos, em 

que cada palestra, oficina ou minicurso contribuíram para o meu fazer docente e me 

trouxeram grandes aprendizados. Passei a olhar de forma reflexiva para minhas ações 

pedagógicas. Considero que me tornar uma professora-pesquisadora é um movimento que 

tem sido difícil, pois no dia a dia a gente acaba assumindo a postura somente de 

professora. No cotidiano da sala de aula, muitas vezes acontecem situações que, 

dependendo do momento, não dá tempo de escrever ou refletir sobre elas. A experiência 

no PRD deixou muito claro o quanto é importante termos registros, não apenas para 

acompanhar os avanços da turma, mas também para a reflexão sobre a prática. Certa vez, 

em um curso de formação continuada, uma coordenadora disse: “Colegas, tudo o que 

vocês fazem em sala de aula pode servir de pesquisa. Anotem tudo”. Desde então, passei 

a olhar para a minha prática de forma diferente e a fazer registros que antes não fazia. 

Em 2018, ingressei no curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Estou 

realizando mais um sonho, que é o de fazer esse curso, pois passei a refletir sobre a 

angústia de uma criança que deseja se comunicar e não consegue. Crianças que são 

violadas em seus direitos. Infelizmente, no cenário atual da educação pública, não temos 

apoio financeiro e nem um plano de carreira no munícipio do Rio de Janeiro que nos 

permita dar continuidade à formações como esta.  

Também estou participando de dois grupos de estudos na UFRJ. Um na área de 

leitura, literatura infantil e escrita, que é o EPELLE, sendo mediado pela Ludmila Thomé 

e o outro pela Graça Franco, que tem como objetivo conversar com professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental sobre a prática docente. São momentos de grandes 

aprendizados e reflexões.  

Acredito que, talvez por insegurança, acabo não dando valor ou muitas das vezes 

minimizando as atividades que realizo em sala de aula, mas ao perceber o entusiasmo das 

crianças durante uma atividade, compreendo o quanto ela foi significativa e que o objetivo 

foi alcançado naquele momento. Sendo assim, surgiu o meu tema de estudo, O mundo 

fabulado da leitura na alfabetização, pensando justamente em uma alfabetização que 

rompa com o ensino sem sentido, sem contexto e que valorize o mundo do faz de conta, 

dos livros de contos, da criatividade e das brincadeiras intencionais. 


