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RESUMO 
 

SANTOS, Jefferson Antonio da Silva. Experimentando caminhos e 
possibilidades com a leitura em uma turma de terceiro ano. 2016. 62 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, 2017. 

Pesquisar e desenvolver atividades interdisciplinares procurando uma 
interlocução entre a leitura e os outros conhecimentos é um dos objetivos 
dessa pesquisa. Este trabalho tem como propósito mostrar os resultados 
obtidos através das diversas possibilidades de leitura realizadas em uma 
Escola Municipal no Rio de Janeiro.  As atividades realizadas em sala de aula 
foram elaboradas e discutidas a partir do diálogo entre teoria e prática no 
Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD). A metodologia do 
trabalho buscou inspirações em ações pedagógicas interdisciplinares e no 
trabalho de investigativo dessas atividades de leitura em uma turma de terceiro 
ano. Os resultados da pesquisa mostram algumas mudanças na rotina da 
turma, a qual se tornou mais colaborativa no cotidiano e elevou o nível de 
participação dos alunos em momentos coletivos. 
 

 

Palavras - chave: Interdisciplinaridade. Leitura. Aprendizagem significativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho foi composto por atividades e experiências pedagógicas feitas 

com uma turma do terceiro ano do ensino fundamental durante parte de ano letivo 

de 2016. Durante o ano dessa prática tive o apoio, suporte e acompanhei atividades 

do Programa de Residência Docente (PRD) do Pedro II, Campos do Engenho Novo.  

O objetivo foi analisar, participar e discutir a prática observada nas aulas e na 

preparação das mesmas para posteriormente propor possibilidades de aplicação na 

realidade da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 O Programa de Residência Docente tem como propósito não apenas fazer 

uma formação de professores que estão em curso, mas sim aproximar instituições 

diferentes com realidades e contextos distintos. É imprescindível para que 

educadores possam constatar que outros caminhos são possíveis e necessários. 

 Questões como a motivação pessoal com a turma e um novo olhar para a 

leitura foram feitas em algumas discussões com o grupo do Programa de Residência 

Docente, no qual foi constatada a necessidade de uma intervenção pedagógica. 

Nesse caso qual seria a ação para dar um significado para essa turma? Como essa 

turma poderia se reencontrar como grupo? Seria possível mudar a concepção 

negativa que eles tinham sobre a leitura e a escrita?  

 O trabalho teve como objetivo proporcionar uma prática significativa com 

relação à leitura e à escrita e foi desenvolvido numa turma de terceiro ano do ensino 

fundamental. A partir da interdisciplinaridade foi possível usar o campo da leitura 

entre conteúdos distintos. O uso dos espaços distintos e as diferentes estratégias 

colaboraram para construir um ambiente mais agradável para as atividades. Ambos 

os fatores foram norteadores para a promoção do contato com os livros e o 

desenvolvimento da prática da leitura. 

 Após observar e experimentar algumas atividades com a minha turma, utilizei 

uma avaliação diagnostica, a qual era composta por questões de diferentes níveis 

de leitura. Notei nos alunos, de forma geral, uma dificuldade com a leitura e essa 

dificuldade se refletia nos conteúdos das áreas de conhecimento como a 

matemática, ciências e português, por exemplo. Através de relatos dos alunos pude 

perceber que os conteúdos estavam associados apenas aos cadernos pedagógicos 
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da rede de ensino. Porém poucos alunos conseguiam transpor para a sua realidade 

aqueles conteúdos, necessitando desenvolver a leitura para poder trabalhar de 

forma mais objetiva e real. Foi necessária uma interação entre os conteúdos e a 

habilidade de leitura desses alunos.   

 Através dessa necessidade de integração dos conteúdos foi desenvolvido um 

trabalho de forma interdisciplinar, visando tornar os conteúdos trabalhados com os 

alunos em experiências significativas, aproximando sua realidade dos conteúdos 

trabalhados em aula.  Para dar suporte teórico a essa pesquisa utilizo autores como 

Ivani Fazenda e Joana Cavalcanti para promover o diálogo com o tema leitura e 

interdisciplinaridade nas minhas práticas em sala de aula. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 Desenvolver atividades interdisciplinares em uma turma de terceiro ano 

através da leitura. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Possibilitar a interlocução entre a leitura e as demais áreas de conhecimento. 

 Promover o uso interdisciplinar da leitura na sala de aula tomando como 

princípio pedagógico a aprendizagem significativa. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 Valorizar a importância da leitura é fundamental para estimular e desenvolver 

o letramento das crianças desde a educação infantil.   A leitura de diversos livros 

enriquece não apenas o seu vocabulário, mas permite ao jovem e a criança o 

desenvolvimento da imaginação e da ludicidade sobre os fatos do seu cotidiano. 

Além disso, a leitura é uma parte importante no eixo entre alfabetização e 

letramento, a qual serve para combater os índices de analfabetismo no Brasil. 

 Apesar de termos políticas educacionais pautadas para reduzir o 

analfabetismo, ainda assim o número de analfabetos continua a desafiar as metas. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas Educacionais 

(IBGE), no final da última década do século XX (1991/2000), a taxa de analfabetismo 

de pessoas de 15 anos ou mais de idade caiu de 20,1% para 13,6 % como pode ser 

visto no quadro abaixo: 

 

Tabela 1: Taxa de analfabetismo no Brasil. 

Taxa de analfabetismo de pessoas  

de 15 anos ou mais de idade Brasil 

1970 33,60% 

1980 25,50% 

1991 20,10% 

2000 13,60% 

 

    Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores Sociais, 2000. 

 

 Sendo um fator significativo, essas metas iniciais são expostas de forma 

positiva. Mas em 2016, através do IBGE, a Coordenação de Pesquisa realiza a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD ̶contendo nela a Síntese dos 

Indicadores Sociais que reúne um conjunto de indicadores sobre a realidade social 

brasileira.  

 Essa pesquisa aponta números preocupantes na defasagem escolar com 

comparativos que devem ser observados para entender parte da pesquisa realizada.  
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Gráfico 1 - Evolução das taxas de distorção idade-série por etapa de ensino 

 

               Fonte: IBGE, 2016. 

 

 Tendo como exemplo as pessoas maiores de 10 anos de idade que deveriam 

ter uma média de cinco anos de estudo, ou seja, terminariamos anos iniciais do 

ensino fundamental. Neste sentindo e para elucidar o quadro de distorção idade 

série, podemos ver a tabela abaixo que indica um comparativo sobre a distorção 

idade-série e taxa de não aprovação. 
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Gráfico 2 - Média de Alunos por turma, taxa de distorção idade série 

 

                 Fonte: IBGE, 2016 

 

 Esse gráfico é válido para a realidade da Rede de ensino na qual estou 

inserido e faço a pesquisa, pois reflete um grau inicialmente baixo nas idades entre 

sete e oito anos. Nessa faixa etária a aprovação é automática1, onde o aluno 

somente poderá ser retido por faltas visto que a Prefeitura do Rio de Janeiro utiliza o 

sistema de ciclos. Nesse caso, o que acontece é um número superior à média dos 

outros anos a partir do terceiro ano, onde se inicia o processo de retenção por notas 

do aluno.  

 A partir dos gráficos acima vemos uma pequena evolução por um lado no 

quadro progressivo de alfabetização quando comparado com algumas problemáticas 

que envolvem temas como defasagem idade/série.  

 Além disso, vale ressaltar que o termo analfabetismo é empregado na língua 

portuguesa para se referir a pessoas que não sabem ler e escrever. O antônimo 

dessa palavra, mesmo sendo dicionarizada, ainda é estranho aos falantes do 

                                                 
1Do primeiro ao terceiro ano não há retenção do aluno por nota, tendo em vista que a Prefeitura do 
Rio de Janeiro trabalha com sistema de ciclos no primeiro segmento do ensino fundamental. 
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português porque não necessariamente uma pessoa alfabetizada tem o domínio da 

leitura e da escrita. Essa curiosidade semântica é observada por Soares (1995). 

 A partir do comentário de Soares, podemos ver que existe outro grupo de 

pessoas que mesmo decodificando os códigos da leitura e da escrita ainda assim 

não detém um significado mais amplo da leitura e da escrita. Segundo o Instituto 

Paulo Montenegro (IBOPE), que em conjunto com a ONG Ação Educativa produz o 

Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF),foi constatado em 2011 o seguinte 

panorama: 

Tabela 2 - Taxa de analfabetismo funcional 

 

           Fonte: INAF, 2011. 

  

  

Segundo o próprio INAF (INSTITUTO PAULO MONTE NEGRO, 2011, p. 4), 

classifica-se como: 

 

 Analfabeto: “[...] corresponde à condição dos que não conseguem realizar 

tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma 

parcela destes consiga ler números familiares (números de telefone, preços, 

etc.).” 

 Rudimentar: “[...] corresponde à capacidade de localizar uma informação 

explícita em textos curtos e familiares (como, por exemplo, um anúncio ou 

pequena carta), ler e escrever números usuais e realizar operações simples, 

como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer 

medidas de comprimento usando a fita métrica.” 

 Funcionalmente alfabetizadas (básico): “[...] as pessoas classificadas neste 

nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e 

compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que 
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seja necessário realizar pequenas inferências, leem números na casa dos 

milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de 

operações e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, 

limitações quando as operações requeridas envolvem maior número de 

elementos, etapas ou relações.”  

 Alfabetizado de forma plena: “[...] classificadas neste nível estão as pessoas 

cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e interpretar 

textos em situações usuais: leem textos mais longos, analisando e 

relacionando suas partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato 

de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem 

problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo 

percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de 

dupla entrada, mapas e gráficos.”  

 

 O INAF compreende como Analfabetos Funcionais a soma dos Analfabetos 

com os Rudimentares. E os Analfabetos Funcionais são a soma dos Analfabetos de 

forma básica e plana.   

 Com o último gráfico podemos analisar de forma mais ampla a situação de 

alfabetização dos cidadãos que estão fora do índice de analfabetismo, porém ainda 

apresentam uso limitado da língua escrita e do uso formal da mesma. Isso pode ser 

visto na realidade de muitas escolas, onde diversos alunos avançam as séries sem 

realmente terem atingido as habilidades exigidas para exercer determinadas 

competências dentro do âmbito da leitura e da escrita. 

 Mesmo com toda uma legislação como o Plano Nacional de Educação (PNE) 

que fala sobre a importância do estímulo à leitura, observou que na minha unidade 

não havia projetos para incentivá-la. 

Fatores como analfabetismo, evasão e defasagem escolar assombram todo o 

sistema de ensino. No caso do sistema de ciclos o terceiro ano do ensino 

fundamental representa o fim do primeiro ciclo onde habilidades, como a da leitura 

são exigidas para o fechamento desse ciclo e acesso ao próximo ciclo que encerra o 

primeiro segmento do ensino fundamental. 

  Visualizando os gráficos acima pude constatar o analfabetismo e problemas 

ligados à dificuldade do aluno aprender a ler em âmbito nacional. Desta forma, 
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comecei a pensar em possibilidades para combater a defasagem idade série com a 

turma. A partir dessa observação sobre os projetos que visam estimular a leitura e a 

escrita dos alunos, comecei a pensar como promover articulação de forma 

significativa com a interação entre as áreas do conhecimento. 

 Neste caso, comecei a ver que sem o hábito de leitura a turma continuaria 

tendo problemas não só com a leitura, mas com maioria dos conteúdos trabalhados 

durante o ano letivo.  

Outra dificuldade apresentada pela turma foi à compreensão da apostila com 

os conteúdos da rede de ensino. Neste caso, ela aborda temas muitos diversos, 

porém não consegue contemplar a diversidade dos alunos. Além disso, 

normalmente os conhecimentos são abordados de forma superficial. Sendo que no 

caso da minha turma foi necessário ampliar esses conteúdos ressignificando para 

uma realidade mais próximas deles. 

A partir dessa necessidade, pensei em utilizar os recursos dos livros infantis 

para dar um aporte nesse reforço dos conteúdos de forma mais significativa. Além 

disso, os problemas de baixo rendimento escolar da turma também eram 

apresentados com os outros professores, para os quais solicitei apoio para fazer um 

trabalho mais completo e com a integração dos conteúdos.  

 Para ampliar a visão dos alunos sobre as áreas do conhecimento trabalhadas 

no terceiro ano utilizei a interdisciplinaridade para integrar essas áreas. Desenvolver 

práticas interdisciplinares e não apenas juntar mais de conteúdo, mas dialogar com 

uma integração, ou seja, um novo conhecimento sobre os conteúdos trabalhados. 

Neste caso Fazenda (2011, p. 60) comenta sobre os vetores de interdisciplinaridade 

e diz que: 

O conhecimento interdisciplinar, ao contrário, deve ser uma lógica da 
descoberta, uma abertura recíproca, uma comunicação entre os domínios 
do saber, uma fecundação mútua e não um formalismo que neutraliza todas 
as significações, fechando todas as possibilidades.  

 

Fazenda (2011) relata sobre a interdisciplinaridade de forma efetiva sendo 

contrário a uma simplificação de um conteúdo em detrimento de outro, ou seja, para 

alcançar a interdisciplinaridade de forma significativa se faz necessário reconhecer 

uma igualdade entre os conteúdos e estender suas ampliações a outras áreas. 

Dessa forma o aluno deve estar envolvido em uma lógica de descoberta e ao 
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mesmo tempo ampliando seus conteúdos de forma simultânea ao que esta sendo 

interligado.   

Através deste trabalho desenvolvi a experiência de realizar um diálogo entre a 

prática de sala de aula com a teoria. Desejo que meus questionamentos e 

inquietações sirvam como identificação ou apoio a outros profissionais de educação 

na busca permanente pela formação continuada. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 Através do embasamento teórico pretendo mostrar alguns pontos relevantes 

que contribuem para uma prática pedagógica efetiva em sala de aula.Também 

busco demonstrar por meio de determinados autores a importância dos livros infantis 

e da sua ressignificação através da interdisciplinaridade em sala. Outro ponto 

abordado é a legislação vigente e seus desdobramentos. 

 

 

4.1 Leitura caminhos e possibilidades 
  

A leitura de livros infantis permeia inúmeros ambientes e discussões, seja em 

um ambiente com crianças, ou com crianças e adultos ou apenas entre adultos; 

estabelecendo uma aproximação entre os alunos e o conteúdo ministrados em sala 

de aula. Para abordar esse tema, Cavalcanti (2009, p.79)diz que: 

 
Não basta que a escola promova o lúdico, a brincadeira e a leitura dentro de 
um clima de prazer. É fundamental que aprender a ler e a gostar de ler 
tenha um sentido na vida de cada um. Que o leitor se sinta identificado com 
o lido, que possa exercitar-se numa aprendizagem importante sobre o 
mundo, as pessoas, a natureza, as lutas, a dor e o amor.  

 

Visando proporcionar uma relação de identificação com a leitura é importante 

que o professor conheça a realidade dos seus alunos, as suas preferências, etc. 

Vale salientar que também é fundamental promover o contato com gêneros textuais 

diversos. 

 Cavalcanti (2009, p. 31) aborda a iniciação da criança no mundo da leitura e 

diz que “[...] a criança iniciada no mundo da leitura é alguém que pode ampliar sua 

visão do outro, que pode adentrar no universo do simbólico e construir para si uma 

realidade mais carregada de sentido.” Da fala da autora destaco o universo 

simbólico onde essa criança pode construir uma realidade para si será um dos 

temas explorados com a perspectiva contextual nas atividades com a turma. Através 

desses momentos, práticas de leitura que foquem a realidade e o contexto em que 

esse aluno está inserido colaboram em concretizar um sentido para esse indivíduo. 

Devido ao caráter lúdico, a leitura de livros infantis abrange todas as crianças, 

sem necessitar que esteja alfabetizada e também não precisa se fixar a uma faixa 

etária precisa.  
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Mesmo que não decodifique a língua escrita, a criança folheando, tocando 
livros ou outros materiais que envolvem a escrita está ao seu modo 
praticando a leitura, quanto mais cedo às crianças tiverem contato com 
histórias orais e escritas, maiores serão as chances de gostarem de ler. 
(MARICATO, 2005, p. 25). 

 

  O adulto leitor tem papel fundamental na familiarização da criança com o 

mundo letrado. Essa familiarização, realizada na primeira infância, colabora com o 

processo de construção da leitura e da escrita.  

 Para Cavalcanti (2009, p.44), "Ensinar a ler significa muito mais do que 

instrumentalizar o sujeito para o exercício do código lingüístico. Contar histórias para 

a criança vai muito além de diverti-las porque toca em questões essenciais da 

existência.” 

 Apesar de toda uma discussão acerca da leitura, é crucial destacar que o 

processo deve estar centrado no perfil dos educandos, visto que a condução de um 

processo não significativo pode acarretar alguns desconfortos e, de acordo com 

Martins (2006, p. 51), “A leitura pode até se tornar insuportável, um verdadeiro 

exercício de angústia”. 

 Paulo Freire (1990, p. 21) aborda a questão da leitura de mundo, das 

vivências do aluno e declara que a partir disso ocorre a continuidade e ampliação da 

leitura:  

 A leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a 
continuidade da leitura, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura 
da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por certa 
forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo 
através de nossa prática consciente. 

 

 Freire (1990) vê um contato mais íntimo com a leitura de mundo que é 

priorizada e antecede a leitura da palavra. Ou seja, o indivíduo inicialmente vive 

antes de conhecer o código da leitura, construindo valores, pensamentos, vivências 

e experiências. A leitura da palavra vem a transformar essa pessoa que, detendo a 

leitura da palavra através da sua leitura de mundo não vai começar a escrever e a 

sim reescrevê-lo, ou seja, transforma-se em um novo ser com pensamento crítico.  

 A leitura de livros infantis continua sendo vista como algo importante e 

reconhecido por diversos autores, porém esse hábito por si só não garante o 

aprendizado: apenas uma campanha pela leitura fará a diferença. É necessário não 

somente um movimento de fora para dentro do leitor, mas sim o movimento oposto, 
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vindo de dentro para fora, onde esse leitor se encontre e se reconheça dentro 

daquilo que está lendo. 

 Segundo Luckesi (2003, p. 119) “[...] a leitura, para entender seu pleno 

sentido e significado deve, intencionalmente referir-se à realidade, caso contrário, 

ela será um processo mecânico”. O autor comenta nesse trecho que a leitura deve 

alcançar o leitor, realizar alguma ponte entre o que está sendo lido e a realidade. 

Algo diferente disso pode gerar um processo mecânico, ou seja, repetitivo e 

consequentemente cansativo e sem sentindo para aquele leitor. Ele pode até ler, 

achar interessante ou concordar que a leitura é algo positivo, porém se não se vê no 

texto ou não consegue visualizar uma proximidade com a sua realidade, o texto 

torna-se nulo.  

 Apesar do reconhecimento no campo educacional sobre a importância da 

leitura, alguns temas devem ser revistos e certas políticas de leitura devem ser 

observadas e repensadas com calma. Um fator que pode ser negativo na formação 

do leitor é a obrigatoriedade da leitura, alerta Machado (2002, p.14), relatando 

algumas palavras de Monteiro Lobato que dizia que “[...] obrigar alguém a ler um 

livro, mesmo que seja pelas melhores razões do mundo, só serve para vacinar o 

sujeito para sempre contra a leitura.” Neste caso, o resultado final é justamente o 

oposto ao buscado pelos mediadores da leitura.  Deve-se trilhar um caminho 

delicado e sensível para poder realizar uma aproximação sem chance de gerar um 

bloqueio ao leitor que se encontra receptivo a qualquer impressão da leitura. A 

simples leitura como um dever na escola é vista como: 

  

Para muitas crianças, a leitura está intimamente associada às 
atividades e exigências da escola; concluindo o período de 
escolarização, elas deixam de ler porque a vida agora significa para 
elas algo muito diferente da escola [...] Por conseguinte, se 
quisermos inculcar o hábito da leitura precisamos ir além das 
necessidades e interesses das várias fases de desenvolvimentos e 
motivar a criança a ir ajustando o conteúdo de suas leituras à 
medida que suas necessidades intelectuais e condições ambientais 
forem mudando. (BAMBERGER, 2000, p. 20). 
 

Vendo por essa perspectiva escolar, a leitura não pode ser vista como um 

meio de recompensas, onde o leitor lê motivado apenas pela necessidade de tirar 

boas notas: ele deve ter o seu tempo de poder conhecer e achar a leitura que lhe 

agrada. Ou seja, esse movimento de imposição, sistema de recompensas ou outra 
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atitude maçante de leitura fará o aluno apenas pensar na leitura no contexto escolar. 

A leitura só fará sentindo enquanto esse indivíduo estiver na escola e, ao término do 

ensino, encerrará consigo também o tempo de contato com a leitura. 

Desta forma, segundo Bamberger (2000, p 56) “[...] a leitura de novos textos é 

a única maneira de estabelecer uma relação entre leitor e ouvinte e o interesse pelo 

conteúdo”. Leituras das mais variadas possíveis devem promover encontros e 

desencontros entre o leitor e o ouvinte. 

 Para alcançar de forma efetiva o leitor são necessárias algumas ferramentas 

para através da literatura promover possíveis encontros. Além disso, alguns sinais 

como, por exemplo, a curiosidade ou uma necessidade de informação ou um tema 

que gere diversão podem ser pontos a serem explorados. Fernandes (2001, p. 42) 

comenta sobre uma metodologia nos anos iniciais e diz que: “[...] nos primeiros anos 

de vida escolar o conhecimento factual deve ser apresentado de forma especial, 

utilizando-se de metodologias atrativas que possam converter os fatos em uma 

experiência real”. Desta maneira, podemos ver uma relação de proximidade entre o 

conhecimento e a experiência real que pode fazer o leitor se interessar em descobrir 

mais. 

Além disso, todos os momentos que permeiam a leitura são importantes. Até 

mesmo a observação superficial sobre o objeto, como ele é, que informações podem 

ser vistas na capa, autor, ilustrador etc.  A partir desses momentos, o indivíduo 

começa a pensar e se envolver com os temas apresentados, abrindo um espaço 

mais amplo para o seu envolvimento com a leitura. Logo, a leitura começa a ser 

reconhecida pelo leitor e, de forma direta ou indireta, por alguns pontos específicos 

que facilitam o desenvolvimento de outras partes cognitivas e sociais.  

 No sentindo mais amplo de aprendizagem, há autores que se debruçam sobre 

essa temática e lhe dá a devida importância. O conceito de aprendizagem 

significativa é explicado por Mészaros (2008, p. 55) como: 

 

A Aprendizagem Significativa se caracteriza pelos novos conhecimentos, 
articulados com os conhecimentos prévios de um indivíduo de maneira que 
estes, prévios e novos, façam sentido e sejam da realidade e do interesse 
desse indivíduo, possibilitando assim, a Aprendizagem Significativa, sendo 
fundamental essa interação entre os conhecimentos prévios e novos 
conhecimentos. 
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 Alcançar esse determinado ponto em uma aula será como resgatar um aluno 

capaz de se articular, problematizar questões e estar inserido de forma crítica no 

contexto da leitura. Mészáros (2008, p.47) menciona: “A aprendizagem é a nossa 

própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato quase até a morte; ninguém 

passa dez horas sem nada aprender.” A ideia da aprendizagem, do contato com 

coisas novas e até a releitura de ensinamentos antigos em paralelo a novos 

acontecimentos são formas distintas de aprender e de recriar. Assim como na vida, 

a leitura pode proporcionar diversas situações onde o leitor possa se perceber, 

descobrir e reconstruir. E essas ações fazem parte do percurso que tem por destino 

a aprendizagem.  

 Caminhando por essa necessidade de aprender do indivíduo que não passa 

longos períodos de tempo sem absorver nada, Fernandes (2001, p. 46) diz que “[...] 

é importante ter em mente que, para a aquisição do conhecimento, não basta ouvir. 

É um processo mais complexo, no qual a criança interpreta o que ouve, pensa e 

reflete a partir do seu conhecimento prévio.” A partir dessa ideia, Fernandes (2001) 

mostra que a aquisição do conhecimento não está ligada ao ouvir e que há o 

envolvimento de outros sentidos e habilidades para que o processo de 

aprendizagem ocorra. Ou seja, apesar de ter alguns alunos repetentes no terceiro 

ano, por mais que eles tenham dificuldade assim não podemos desconsiderar o que 

eles trouxeram de bagagem até aqui. Neste caso o autor vê a importância de 

apresentar o conhecimento de forma especial nos primeiros anos de forma atrativa e 

significativa.  

 Dentre muitos sentidos, reflexões e pensamentos que podem ser 

despertados, segundo Abramovich (1997) no momento em que as crianças ouvem 

histórias, elas tem mais contato com o mundo real, podendo ver os seus 

sentimentos e se identificando com sua realidade. Problemas como medo, dor, 

aflição entre outros assuntos podem ser trabalhados e desenvolvidos através da 

leitura de livros infantis. Ambramovich (1997) vê as histórias lidas como uma ponte 

para a relação da criança com mundo. Essa relação com o mundo está repleta de 

sentimentos, vivências, relações que tocam o ouvinte que se envolvem com as 

histórias a partir do seu contexto social e da sua história de vida. A partir da escuta 

dos meus alunos, vejo essa demanda em alguns momentos em sala de aula.  
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 Alguns momentos são problematizados e revistos com cautela pelo professor, 

o qual está em sala de aula com uma função muito importante: estimular o hábito da 

leitura. Como citado acima, vemos um prisma que reflete várias facetas sobre o ato 

de ler modificando quem se envolve nessa prática.  

 Por fim, através do ato da leitura e de todos os fatores que podem estar 

envolvidos, ressalto a potencialidade da literatura como agente de transformação. O 

professor pode estimular e desenvolver, porém, a finalidade dessa ação pode tomar 

proporções vivas que nem o próprio educador pode mensurar na vida dos seus 

educandos e até mesmo na sua própria vida. 

O trabalho que se desenvolve sobre a leitura de forma significativa e 

interdisciplinar até aqui não poderia limitar-se apenas a relação educando & 

educador, nem ao menos ficar retido aos muros da escola. Ele deve ecoar fora dos 

muros da escola e partir mundo afora. Para isso acontecer se faz necessária uma 

mudança que começa com o professor e vai até o aluno. Segundo Lajolo (1994, p. 

26): “As crianças de séries iniciais podem ir desenvolvendo, desde cedo, seus 

gestos de leitura e escrita, gestos que não se separam nessa fase”. Esse 

desenvolvimento deve estar sendo estimulado por um mediador de leitura e 

realizado em lugares que favoreçam este trabalho de forma mais livre.  

 Para podermos sair do formato da escola, devemos falar do professor, aquele 

que está mediando às relações em sala de aula, provocando e estimulando o 

desenvolvimento do aluno em diversas áreas.  Precisamos ver a posição que ele 

ocupa quando ousa vivenciar com seus alunos momentos de leituras em sala. 

Chartier (1996, p.26) sustenta que:  

 

O professor, ao orientar e mediar o trabalho de leitura vai levando 
os pequenos a perceber e combinar informações, antecipar ações, 
verbalizar em voz alta, acionar o conhecimento prévio, a fazer 
relatos de experiências de forma coerente e a inventar outras 
histórias, ampliando e liberando imaginações.  

 
 Assim sendo, o professor não é visto como o detentor do conhecimento e 

ocupa um papel que não exige a centralidade das atenções. Não é só o professor 

que precisa conduzir uma roda de leitura, outras pessoas e grupos sociais podem 

estar unidos no ato de promover a leitura. Alternar pontos de forma interdisciplinar 

foi um dos focos nas atividades realizadas em sala de aula. Como, por exemplo, ao 

reescrever uma história ou personagem da história os alunos estão liberando a 
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imaginação e desenvolvendo sua escrita. Esses momentos podem ser iniciados pela 

família desde a gestação uma vez que o nível sensorial: 

 

O nível sensorial é muito rico para ser explorado no contexto familiar, 
desde a gestação do bebê, a mãe ao embalar a criança com canções 
de ninar já estimula o gosto pela leitura. “Porque a leitura não é 
somente o impresso, mas a música, os desenhos todos são modos 
de leituras que podem ser trabalhadas em família no aconchego do 
lar. (VIEIRA, 2004, p. 03). 

 

 Quando a leitura é realizada em outros ambientes, como por exemplo, com a 

família, ocorre a exploração sensorial, emocional e nesses momentos são criadas as 

memórias afetivas relacionadas à leitura. Logo, ler deixa de ser uma atividade 

estritamente escolar e se torna uma atividade ligada ao prazer, bem-estar e lazer. 

 Existem determinadas especificidades entre algumas crianças que estão no 

desenvolvimento como leitor. Umas já trazem o contato com os livros dentro do seu 

seio familiar e apresentam mais facilidade em desenvolver o gosto pela leitura. O 

outro grupo seria o de crianças que tem como primeiro estímulo a própria escola, 

onde podem confundir a leitura limitada apenas a espaços coletivos e sempre 

direcionada, ou seja, sem a chance de poder desenvolver seus hábitos pela leitura. 

Segundo Vieira (2004, p. 06):  

 

O leitor formado na família tem um perfil um pouco diferenciado 
daquele outro que teve o contato com a leitura apenas ao chegar à 
escola. O leitor que se inicia no âmbito familiar demonstra mais 
facilidade em lidar com os signos, compreende melhor o mundo no 
qual está inserido, além de desenvolver um senso crítico mais cedo, 
o que realmente importa na sociedade. 
 

 Deste modo, o professor deve entender ainda mais esse espaço e o tempo de 

cada aluno, seu entendimento com a leitura, assim como sua ação de aprender e 

compreender os signos. 

Maricato (2005), fala sobre a adequação dos espaços para as crianças como, 

por exemplo, as bibliotecas, as quais devem ser diferentes das bibliotecas dos 

adultos. O silêncio assim como a imobilidade deve ser revistos com a finalidade das 

crianças interagiram e explorarem o espaço. As crianças não devem se adaptar aos 

costumes das bibliotecas tradicionais e sim as bibliotecas que devem se reformular 

para atender as crianças.  



27 

 

 

 

Consequentemente, o ato de ler para uma criança ou indivíduo que está 

iniciando o processo de leitura deve ser repensado, assim como as bibliotecas, para 

atender a demanda das crianças. Na sala de aula não é diferente, na leitura de um 

livro infantil não cabe apenas a escuta dos alunos. Analisar a perspectiva 

socioeducativa contextual, a qual leva em consideração fatores variante como a 

prática do professor. Com essas dimensões o professor deve alterar o espaço e 

repensar uma nova forma de contar uma história. Sendo esse momento propicio 

para a turma poder dialogar. O espaço também deve ser levado em consideração, 

uma nova organização da sala pode gerar um novo sentido para essa atividade. 

Além disso, promover momentos de interação entre os alunos e os conhecimentos 

que estão sendo expostos resulta em uma nova lógica da atividade. Na minha 

prática desenvolvi momentos variados onde os alunos pudessem interagir com a 

história, com a dinâmica e com eles mesmos.        

 O que fica de mais valioso é a soma dos conhecimentos e saberes nas rodas 

de leitura, deixando que as crianças retornem ao que foi lido, sentido, explorado, 

vivenciado. Para desenvolver os métodos:  

 

[...] procura-se estabelecer um método, o menos mutilante possível, 
que permita estabelecer o diálogo entre conhecimentos dispersos, 
fazendo-os desembocar numa compreensão da realidade o mais 
globalizadora possível. Para tanto, o operador do conhecimento deve 
tornar-se, ao mesmo tempo, o objeto e o agente do conhecimento. 
(MORIN, 1987, p. 30). 

 
 Desta forma, a criança poderá criar e questionar de forma mais frequente e o 

professor deve estar atento às conexões que o aluno tentará fazer durante uma roda 

de leitura. A partir dessa ideia pude refletir e chegar até a interdisciplinaridade, 

estudando formas alternativas para estabelecer um diálogo entre os conteúdos, 

desenvolvendo no aluno uma reflexão da sua realidade que possibilitará uma melhor 

compreensão do espaço, das outras pessoas e de si mesma 

 Oportunizar a uma criança o conhecimento é um dos objetivos primordiais 

tendo em vista a legislação brasileira que é composta por leis, estatutos, 

parâmetros, referências entre outros documentos legais. Alguns desses documentos 

são de grande relevância para o nível nacional do papel da leitura e da escrita no 

sistema de educação em suas diversas instâncias. 
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 Inicialmente, o artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL,1988) fala do 

aspecto geral no qual a leitura está inserida dentro da educação. Este documento 

reconhece o direito à educação de todos sem distinção e destaca um: 

 

[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (Brasil, 1988, p.160).  
 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,1996), Art.32 

caput um diz que o objetivo da formação básica do cidadão deverá acontecer 

mediante: “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. Neste caso a LDB vê 

como meios básicos o pleno domínio da leitura e da escrita e, assim como na 

constituição brasileira, ambas não resumem a leitura ou a educação como o simples 

fato de decodificar o código da leitura e sim dominar os seus mecanismos. 

 O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (BRASIL,1990, p.8) 

nos informa que: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-lhes”:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores. 

  Essas três leis falam sobre educação de qualidade, situação que não pode 

ser atingida sem o domínio da leitura e da escrita de forma real. 

  O Plano Nacional de Educação - PNE 2014 tem como uma das suas metas a 

da valorização do livro e da leitura, estando em consonância com as diretrizes do 

Plano Nacional do Livro e da Literatura cuja meta 7.33 afirma:  

 

Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de 
professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como 
mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes 
etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. (PNE, 2014, p. 66). 

  

O Plano Nacional do Livro e da Leitura (BRASIL, 2014 p.3) estabelece algumas 

ações e objetivos com quatro eixos principais que orientam a organização do Plano: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm
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1. Democratização do acesso ao livro;  

2. Formação de mediadores para o incentivo à leitura;  

3. Valorização institucional da leitura e o incremento de seu valor simbólico;  

4. Desenvolvimento da economia do livro como estímulo à produção intelectual e ao 

desenvolvimento da economia nacional. 

Dentre eles nota-se um cuidado com o livro e com o hábito e a ação da 

leitura, além de estabelecer regras para a promoção dessa prática. Observa-se que 

a leitura e a escrita são ações realizadas e promovidas com o amparo de algumas 

leis e programas de diferentes instâncias, porém ainda continuam como um 

verdadeiro e real desafio para as crianças que estão nos seus mais distintos 

estágios de leitura e escrita. 

 Os documentos Municipais da rede de ensino colaboraram com a teoria para 

uma melhor aplicação nas minhas atividades.  As Orientações Curriculares para 

Ensino fundamental (2016) foi um dos documentos de apoio. E dentro dele estão 

contidas as disciplinas por áreas e fornece algumas indicações de como as 

desenvolves em sala.   

É necessário também uma valorização e cuidado com o livro não apenas com 

relação à leitura individual, mas sim à experimentação. As possibilidades de poder 

ofertar um livro, de deixar o aluno dispor de tempo para poder ter o seu contato e 

escolher o livro, manuseá-lo, levá-lo para casa e cuidar desse livro; momentos como 

esses são imensuráveis e não devem estar fora da prática cotidiana das salas de 

aula. 

 

4.2 Interdisciplinaridade como um caminho 

 O tema Interdisciplinaridade é algo bastante discutido pela autora Fazenda 

(2008, p. 21), a qual se debruça sobre essa questão trabalhando inicialmente o 

conceito como:  

O conceito de interdisciplinaridade, como ensaiamos em todos 
nossos escritos desde 1979 e agora aprofundamos, encontra-se 
diretamente ligado ao conceito de disciplina, onde a interpenetração 
ocorre sem a destruição básica às ciências conferidos. Não se pode 
de forma alguma negar a evolução do conhecimento ignorando sua 
história.  

 Neste caso as aproximações de disciplinas são desenvolvidas por grupos, 

alguns conteúdos geram um novo sentido. Vale ressaltar que nesse caso a autora 
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fala sobre a Interdisciplinaridade escolar. Nas minhas atividades em sala de aula a 

utilização da Interdisciplinaridade é desenvolvida como um novo desafio, levando em 

consideração que muitos alunos já viram esses conteúdos quando foram retidos de 

ano. Foi um desafio retomar os conteúdos de uma forma mais agradável e por outra 

perspectiva. Através da interdisciplinaridade faço a junção entre os conteúdos 

gerando um novo sentido a essa nova aula. Fazenda comenta em seu trabalho 

(2008) ações como finalidades, habilidades e técnicas que colaboram com processo 

de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua integração. A 

interdisciplinaridade estuda um campo mais amplo, o qual não deve ser limitado a 

apenas um conceito de forma simplista. Apesar de ser necessário um conceito sobre 

interdisciplinaridade, essa temática tem desdobramentos para inúmeras áreas como 

é visto no livro: “O que é interdisciplinaridade?”.  

  Para este produto final a interdisciplinaridade auxilia em alguns processos, 

não ficando limitada apenas a uma aplicação de conceito. É algo dinâmico como a 

prática e o cotidiano com as crianças. 

 Para auxiliar a Interdisciplinaridade, alguns conceitos estão atrelados a ela, no 

caso integração é diferenciada, não sendo similar, mas complementar a ação 

disciplinar. Segundo Fazenda (2008) integração é um caso, no qual aparece como 

um aspecto da interdisciplinaridade, ligando disciplinas num grupo de estudos. A 

integração dos conteúdos foi outro desafio onde muitas vezes direcionei a prática de 

leitura somada a conteúdos trabalhados no bimestre.   

 Outro ponto a complementar é a Interação, segundo Fazenda (2008) 

Interação é um ponto chave para desenvolver a interdisciplinaridade. Neste caso a 

interação promove uma integração entre os conhecimentos e nessa junção acaba 

mudando a própria realidade em sala de aula.  A partir dessa ideia estabeleço um 

novo conhecimento com a apresentação dos conteúdos através da leitura de livros 

infantis, no qual estão relacionados ao tema que está sendo desenvolvido. Não 

estabeleci uma sentença fixa nas atividades, ou seja, algumas vezes essa 

abordagem com os livros infantis foi apresentada inicialmente junto com o conteúdo, 

outras vezes retomando o conteúdo e por fim estabelecendo conexão com mais de 

um conteúdo. Assim como habilidades diferentes e a participação dos alunos foram 

desenvolvidas no projeto. Logo, a interação é uma ponte entre os conhecimentos 

integrados e o diálogo com os alunos participantes desse processo.  
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 A Prática Pedagógica, algo que é muito falado em reuniões, mas pouco 

refletido e visto, é debatido por Oliveira (2008, p. 56): “Compreendemos, portanto, a 

prática pedagógica como a prática profissional do professor antes, durante e depois 

da sua ação em classe com os alunos”. Nesse momento é visto não somente o 

tempo dedicado com os alunos, mas também o tempo de preparação anteriormente 

necessária para o planejamento das atividades. Nesse caso, pude perceber que 

estar alinhando um projeto interdisciplinar não envolve apenas os momentos em 

sala de aula. Como professor participante desse processo é necessário estar 

completamente envolvido nessa prática e atento a todas essas etapas. A avaliação é 

um processo contínuo e muito importante na análise dos resultados obtidos e dos 

caminhos percorridos. 

. A partir das práticas pedagógicas, Oliveira (2008) aponta para intervenção 

educativa, ou seja, um conjunto de ações, realizados no caso, por pessoas 

designadas e legitimadas para alcançar um objetivo em determinado contexto 

escolar. Após analisar as práticas pedagógicas, é necessário pontuar as próximas 

intervenções educativas. Para o projeto de pesquisa, utilizei investiguei a reação da 

turma com as práticas realizadas anteriormente, destacando os pontos positivos e 

negativos. Baseado nessa investigação eu estabeleci novas intervenções 

reforçando os pontos positivos e propondo novas estratégias para os pontos 

negativos.  

 Nesse processo de intervenção educativa por parte do professor, devem ser 

levadas em conta algumas dimensões que não dependem apenas da realidade 

vivida na instituição de origem. Essas dimensões subjacentes à prática pedagógica 

são divididas em três perspectivas (OLIVEIRA, 2008): 

 Perspectiva socioeducativa contextual: 

Ligada ao contexto mais amplo e independente da vontade ou desejo do 

professor; 

 Perspectiva socioeducativa referência: 

Ligada ao quadro de referenciado professor como visão da escola e de suas 

finalidades, visão do ensino e da aprendizagem e visão do saber; 

 Perspectiva socioeducativa operacional: que representa a 

operacionalização desse quadro de referência na escola e na classe. 
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Essas dimensões aparecem como fatores variantes nas práticas dos 

professores em sala de aula, porém são ricas em informações e 

especificidades que colaboram a investigação das práticas pedagógicas do 

professor.  

 

 Nesse ponto, foi mais uma reafirmação de que eu não poderia realizar as 

minhas atividades baseadas apenas como um professor achava melhor, essa 

perspectiva referencial é importante, porém não caminha de forma isolada. A 

perspectiva contextual foi levada em consideração, na qual investiguei elementos 

sinalizados pelos alunos para inserir na minha prática em sala. A partir desses 

elementos e levando em consideração a dinâmica, a perspectiva operacional está 

presente na rotina da turma. Neste caso a perspectiva operacional foi alterada a 

partir das considerações entre as outras perspectivas. Estabelecendo um novo olhar 

por ambas as pessoas envolvidas nessa dinâmica       

 

 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 Tive como parâmetro de pesquisa a aproximação com a metodologia 

do/no/com o cotidiano baseado em (PRADO; CUNHA, 2007, p. 33): “a pesquisa 

no/do/com o cotidiano é uma ação dialética, pois uma porção da prática busca a 

fundamentação teórica para analisar o problema e regressa à prática, dando-lhe 

uma nova expressão”. Com esse embasamento a pesquisa foi realizada partindo da 

espiral iniciada pelas demandas da prática no dia a dia, recorrendo à teoria para 

subsidiar e voltando à prática para analisar os resultados obtidos. 

 Para a pesquisa tive como objetivo efetuar minhas intervenções na turma a 

partir da leitura de títulos infantis dialogando com os conteúdos. As práticas e 

intervenções realizadas na turma não estão focadas especificamente na 

transposição de conteúdos curriculares, mas sim em trabalhar conteúdos 

relacionados ao cotidiano dos alunos e realizar uma prática significativa. Dentre 

esses conteúdos abordados durante o ano letivo, um dos que obtive mais retorno 

positivo e demonstração de interesse por parte dos alunos foi à exploração dos 

livros infantis. Temas como o sentimento de medo, pesadelos foram os mais 
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debatidos entre os alunos gerando mais expectativas e curiosidade nas rodas de 

conversa. Esses sentimentos foram discutidos e retomados pelos alunos através de 

relatos sobre a violência vivenciada em seu cotidiano. 

 Além dessa constatação inicial, com o desenvolver da prática de ensino 

necessitei de algo mais concreto para poder avaliar os distintos níveis de escrita na 

turma. Tendo como base os níveis de escrita, no qual, se observa que não existe 

apenas um nível de leitura, a diferença entre os alunos me chamou a atenção e 

comecei a questionar maneiras e métodos alternativos para conseguir dar 

prosseguimento ao trabalho. 

 Atendendo de forma mais eficiente, pude ter como apoio o Programa de 

Residência Docente onde estabeleci contato com outros professores e consegui ver 

de perto a prática docente. Nesse espaço pude discutir com os outros colegas 

residentes algumas questões teóricas e ao mesmo tempo compartilhar realidades 

semelhantes em sala de aula. Através desse movimento, percebi que algumas 

dinâmicas conseguiam despertar um interesse maior na turma e gerar temas que 

poderiam ser trabalhados de formas distintas sempre levando em consideração o 

nível de alfabetização de cada aluno e trabalhando de forma simultânea o mesmo 

tema envolvido na sala de aula.  

 Com o auxílio desses fundamentos e outras referências, optei por verificar 

algumas práticas direcionadas à interdisciplinaridade e o uso de livros infantis como 

aporte para letrar alunos com distintos níveis de leitura e escrita não me limitando 

apenas ao código da alfabetização, mas sim buscando uma forma significativa na 

vida desses alunos. Através dessa experimentação realizei a prática pedagógica de 

sala de aula dialogando com a teoria. 

 Alguns instrumentos foram utilizados com a observação e registro da turma, 

anotando as reações de cada aluno nas atividades propostas. Além disso, por meio 

da investigação dessas atividades pude repensar nas intervenções educativas 

propostas por Anderson Oliveira. Utilizei a intervenção educativa em momentos 

vistos como necessários, porém tive o cuidado de não tirar o protagonismo dos 

alunos nas atividades desenvolvidas. Ivani Fazenda destaca a importância desse 

cuidado, pois ao gerar um novo sentido a uma nova aula não pode deixar de 

respeitar os saberes do aluno e sua integração. Ou seja, ao promover um novo 
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sentido não podemos deixar de considerar esse momento de integração na sala de 

aula.  

 A pesquisa aconteceu no período de junho dezembro de 2016 e se estendeu 

em questões teóricas em 2017.Destaca-se no trabalho o envolvimento com o outro 

no ato da leitura e o compromisso de estabelecer vínculos entre leitor e textos e de 

sua transformação ao estar em contato com o mundo literário.  Segundo Cavalcanti 

(2009): 

[...] esperamos que a entrada no mundo da literatura fosse sempre realizada 
num clima de muita entrega e busca pela transformação. Cada educador 
tem nas mãos uma varinha de condão, e por mais difícil que seja 
sensibilizar para a literatura, não podemos perder de vista o nosso propósito 
de não deixar morrer a nossa tradição e cultura, portanto as histórias que 
falam do que somos e podemos ser. (Cavalcanti, 2009p.85). 
 
 

  Fazenda demonstra através da Interdisciplinaridade que o aluno deve estar 

envolvido em uma lógica de descoberta com os livros e a leitura. Deve estar 

interligando de forma simultânea coma a ampliação dos seus conteúdos. Nessa 

dinâmica o livro infantil colabora no campo da leitura, promovendo novos contatos 

com outras áreas do conhecimento, fator esse necessário para desenvolver e 

ampliar os diferentes níveis de leitura encontrados na minha turma.      
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QUADRO 1: Descrição das atividades 

 

Datas das atividades Descrição das atividades 

1 º atividade 

(dia 04/06/2016) 

Contação de História coletiva: Piquenique 

Literário 

2º atividade 

(dia 30/06/2016) 

Colagem: Recorte e colagem de encartes 

3º atividade 

(dia 08/09/2016) 

Projeto de Alfabetização: Comemorando a 

semana de alfabetização 

4º atividade 

(dia 07/10/2016) 

Contação de História: Sete histórias para 

sacudir o esqueleto 

 

5ºatividade 

(dia 24/11/2016) 

Atividade com Material Reciclável: 

Reciclando. 

 

6º atividade 

(28/11/2016) 

Contação de História: Como apavorar 

pesadelos 

7º atividade 

(30/11/2016) 

Leitura coletiva da Turma: A vez e a voz dos 

alunos: Convidando a outra turma para uma 

contação de histórias. 

8º atividade 

(02/12/2016) 

Contação de História: Tem um Juve no meu 

lustre 

 

 

 

 

 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Nessa parte escrevo sobre algumas práticas que fiz com a turma 1303. Nelas 

estão contidas ações que pude pensar e repensar durante o ano, prezando pela 

simplicidade e a suavidade do cotidiano escolar da turma.  
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6.1 1ª Atividade (dia 04/06/2016) Contação de história coletiva: Piquenique 
literário 

 A dificuldade relacionada à aprendizagem é um problema nacional:  

 

Outras vezes, o que se interpreta como 
“lentidão” é a expressão de dificuldades 
relacionadas a um sentimento de incapacidade 
para a aprendizagem que chega a causar 
bloqueios nesse processo. São fundamental que 
se considerem esses aspectos e é necessário 
que o professor possa intervir para alterar as 
situações desfavoráveis ao aluno. 
(BRASIL, p.43,1998). 

 

Visando alterar as situações desfavoráveis ao aluno e intervir nesse processo 

de aprendizagem, propus atividades de leitura a partir do piquenique literário. Essa 

foi à primeira atividade com a finalidade de verificar a relação dos alunos com a 

leitura e ampliar sua perspectiva sobre o tema.   

Nesse momento articulei a exploração por parte dos alunos, e aproveitei para 

investigar através dessa atividade como era a relação deles com os livros. Os 

espaços, a mobilidade e um tempo reservado foram pensados para o manuseio de 

livros e interação entre as crianças. Nesse momento fora de sala, essa ação seria 

positiva para a turma toda. Pensando com relação à perspectiva contextual dos 

meus alunos, onde muitos apresentavam dificuldade na leitura. Segundo Maricato 

(2005) as crianças podem desenvolver o gosto pela leitura mesmo que ainda não 

tenham decodificando o código lingüístico. Essa ação pode ser desenvolvida através 

da pratica da leitura e do manuseio, folheamento e contato com o livro.  

A Orientação Curricular (2016) do Município do Rio de Janeiro traz como 

sugestão trabalhar a habilidade de reconhecimento da leitura como produção de 

significado e a visita à sala de leitura para a escolha de um livro de preferência do 

aluno. A partir dessa sugestão decidimos criar outro ambiente que fosse fomentador 

da leitura. No dia da atividade, a quadra foi o ambiente escolhido tendo em vista a 

falta de área externa, a estrutura da escola e a quantidade de turmas. 

O evento reuniu outras turmas e inicialmente seria apenas uma contação de 

histórias por parte de um aluno de outra turma. Naquele momento, a turma teve a 

oportunidade de ver outros alunos lendo e após a leitura aconteceu o piquenique. 
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Como o evento aconteceu em um ambiente aberto, ele tornou-se bastante 

propício para a leitura e fugiu do modelo convencional que os alunos estavam 

acostumados, que era normalmente a sala de aula ou a sala de leitura  ̶ espaços 

com cadeiras e mesas. 

Nesse intervalo os alunos foram convidados a mexerem e explorarem o 

acervo exposto no evento. Naquele instante houve algo que chamou minha atenção: 

grande parte da turma já tinha um contato simbólico com o livro; entretanto, poucos 

tinham uma familiaridade em sentar e tentar decifrar o que tinha por dentro da capa 

do livro. Nesse caso, fazendo uma investigação da prática pedagógica, noto de 

forma mais nítida os poucos alunos que tem o habito da leitura formado. Vieira 

(2004) afirma que o leitor formado pela família tem um perfil diferenciado. Nesse 

caso noto a partir da perspectiva contextual que a maioria dos alunos não tinha esse 

habito.   Este fato me fez refletir sobre algumas outras práticas em sala de aula, que 

necessitavam de uma intervenção pedagógica focada mais nessa questão do habito 

e familiaridade com a leitura e com os livros. Mas só me dei conta da necessidade 

de uma intervenção a partir dessa observação. 

Ficou claro que parte significativa da turma, apesar de estar no terceiro ano, 

apresentava forte resistência à leitura ou tinha pouco interesse pelos livros. 

 Nesse momento fiz alguns questionamentos aos alunos, buscando o motivo 

por eles não estarem pegando e manuseando o livro. Logo após, aproximei os 

alunos e tentei captar a atenção deles. As respostas foram variadas, mas 

apresentavam uma característica comum: não estavam relacionadas aos livros e sim 

à dificuldade em ler e, assim, as atitudes demonstravam um aparente desinteresse 

pelos livros. 

A partir daí compreendi que minhas intervenções necessitariam de uma 

abordagem que tocasse os alunos. Resgatar o gosto pela leitura ou tentar iniciar 

esse processo foi um dos objetivos do projeto de pesquisa.  
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Fotografia1: Turma 1303 no piquenique Literário. 
 

 

               Fonte: O autor, 2016. 

6.2 2ª Atividade (dia 30/06/2016): Recorte e colagem de encartes 

 

 Após algumas atividades em sala de aula pude perceber a dificuldade em 

transformar questões envolvendo a matemática. Sendo um desafio ainda maior a 

dificuldade com a leitura da turma no desenvolvimento de um raciocínio matemático. 

Alguns alunos mantinham a dificuldade em associar as unidades de medidas como 

metro em litro, por exemplo. Alguns alunos conseguiam fazer com o auxílio da 

apostila, porém no dia seguinte não conseguiam transferir o conteúdo para algo 

mais concreto e significativo. 

 A OC traz como objetivo a compreensão do processo de mediação e da 

realização de estimativas em situações diversas do cotidiano utilizando instrumentos 

apropriados. Tendo em vista a contemplação desse objetivo e os problemas que a 

turma estava enfrentando em identificar as diferentes unidades e onde às mesmas 

são usadas, propus a atividade com encartes. Destaco umas das sugestões da OC 

(RIO DE JANEIRO, 2016, p.22): “Exploração de encartes e embalagens para que as 

crianças observem quantas e quais unidades de medida padronizadas são usadas”.  

 Com essa dificuldade em entender e resolver problemas matemáticos, foi 

utilizado o livro “Os problemas da família Gorgonzola” (Furnari, 2005). Este livro 
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contém alguns problemas do cotidiano de uma família e, curiosamente, levou os 

alunos a tentarem resolver como se fossem seus próprios problemas. Problemas 

esses como a soma de peso da família para ver a capacidade máxima para 

embarcar em um barco. Realizamos os desafios coletivamente usando o livro 

projetado no quadro. Esse problema da história fez com que os alunos buscassem 

responder a essas perguntas contidas no livro. Questões como de peso foram vistas 

em outros lugares da realidade dos alunos como, por exemplo, os elevadores. Essa 

questão fez com que os alunos calculassem tendo em vista que a carga máxima de 

pessoas em algum meio de transporte é algo importante e que não pode ser 

desrespeitado. A turma ao notar um problema matemático que poderia ser 

encontrado na rotina, esse conhecimento prévio deles ajudou a concretizar a ideia 

de soma de pesos diferentes e analisar o limite de carga. A junção de um problema 

do cotidiano lendo livro desenvolveu uma interação da turma com os conteúdos. 

Ivani Fazenda vê essa interação como uma ação que muda a própria realidade em 

sala de aula. 

 

 

Figura 1 - Livro utilizado: “Os problemas da família Gorgonzola” (Furnari, 

2005). 

 

 Transferindo para a realidade de algumas ações do cotidiano, esse contexto 

trouxe algumas questões sobre o que os responsáveis dos alunos compravam no 

mercado, levando a um desafio de identificar algumas coisas que eram vendidas por 
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quilo   ̶ que estavam dentro do livro̶ com outras relacionadas a litro. Nesse momento 

notei certa confusão por parte dos alunos. 

  Pensei com os alunos um meio de fazer uma pesquisa em sala de aula 

visando superar as dificuldades tais como a falta de recursos em casa para 

realizarem a pesquisa. O manuseio de materiais e de textos como livros, jornais, 

encartes cartazes, revistas pelas crianças. Ao observar essas produções escritas, 

com isso as crianças vão conhecendo de forma gradativa as características formais 

da linguagem.   

  Foi acordado com a turma que cada aluno iria trazer ao menos um encarte 

de mercado durante a semana e separamos uma caixa para guardá-los. Segundo 

Mészáros (2008), uma aprendizagem significativa deve conter conhecimentos 

prévios de um indivíduo para articular com os novos conhecimentos. Os alunos 

conheciam os encartes devido ao hábito de irem ao mercado, com isso eles já 

tinham familiaridade com o material e concordaram em trazer esses encartes. Essa 

atividade acabou sendo incorporada à rotina da semana e eles demonstravam 

prazer em ver o material trazido por eles sendo utilizado. 

 Para a realização dessa atividade, a turma foi dividia em duplas e trios, onde 

eles deveriam separar os itens de mercado mais caros dos itens mais baratos. 

Também foi pedido que atentassem para unidade de massa, separando o que seria 

por litro ou por quilograma. A partir dessa atividade, pude perceber um vínculo 

sendo construído entre os alunos e uma maior participação com relação a trazer os 

encartes.  Os trabalhos foram então corrigidos com os autores e expostos no mural 

com a finalidade dos alunos consultarem e conversarem com os colegas sobre o 

assunto.     

Fotografia 2 e 3 - Pesquisa, recorte e colagem de encartes. 
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                         Fonte: O autor, 2016. 

 

6.3 3ªAtividade (08/09/2016) Projeto de alfabetização: comemorando a semana 

de alfabetização 

 Visando articular a demanda da escola e da rede municipal do RJ com o 

projeto que eu estava desenvolvendo com a turma sobre a leitura dos alunos para a 

turma, propus a leitura do livro com os alunos “Bruxa, Bruxa, venha à minha festa” 

(DRUCE, 1995). Após essa leitura foi realizada uma roda de conversa, na qual foi 

explorada a imaginação dos alunos referente ao assunto de bruxas: Bruxas 

existem? Quem acredita? Como são? 

 Após o retorno positivo sobre o livro, foi proposto para a turma ler esse livro 

na semana de alfabetização. Alguns alunos sugeriram uma leitura para a outra 

turma e outros alunos deram a ideia de ler para os responsáveis. Achei a proposta 

ousada, pois alguns ainda tinham muita resistência à leitura, mas fizemos uma 

votação e concordamos em fazer a leitura para os responsáveis. Então decidimos 

dividir a turma em duplas para a leitura de cada página. Enquanto um aluno ficava 

em pé com o livro passando as páginas, cada dupla iria ler um pedaço de papel com 

a sua fala. 

 O livro trata de um convite a uma festa. Uma menina convida a bruxa para ir à 

festa dela, e a bruxa remete a condição que só iria à festa se o gato fosse e o gato 
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diz que só irá com outra condição. Há dois elementos repetitivos nesse livro: o 

convite é feito precedido duas vezes pelo nome de cada personagem que é 

convidado e o outro elemento é a condição que cada personagem faz para ir à festa, 

“só vou se convidar...”.  

 No dia 08/09/2017, os alunos estavam ansiosos pela chegada dos 

responsáveis e, apesar do conflito que aconteceu na comunidade, alguns 

apareceram e ouviram as histórias. 

   Os alunos contaram a história passo a passo e alguns já tinham 

gravado a fala enquanto outros falavam de cor o nome de personagem. Ao final, os 

responsáveis foram divididos em grupos com as crianças e fizeram um desenho 

coletivo construído e assinado por todos. 

 Nesse momento me surpreendi que uma atividade diferente fizesse tanto 

sucesso e fosse motivo de orgulho a ponto deles quererem apresentar para os 

responsáveis, tendo em vista o desinteresse observado inicialmente nas rodas de 

leitura. Nessa atividade podemos ver a perspectiva socioeducacional operacional, 

surpreender as expectativas nesse caso a interação entre os alunos foi além, 

conseguindo propor uma atividade nova e desafiadora. Investigo nessa prática uma 

evolução da turma que inicialmente tinha pouco hábito com a leitura. 

Esse se tornou um tema que continuou na rotina com os alunos e em 

algumas brincadeiras. Os nomes dos personagens também serviram como elemento 

para ler outras palavras com a mesma inicial do nome, representando um 

conhecimento construído com a turma, além da escrita dessas novas brincadeiras 

com as palavras. Esse modelo de escrita ajudou a deixar mais concreto o modelo de 

bilhete que os alunos já tinham feito numa prova de produção de texto e estavam 

familiarizados, mas com dúvidas sobre o assunto. Dessa forma, eles puderam 

escrever bilhetes convidando os colegas para a sua festa.    
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Figura 2 -Livro utilizado: “Bruxa, Bruxa, venha à minha festa”, de ArdenDruce 
(1995). 

 

6.4 4ªAtividade (07/10/2016) Contação de história: “Sete Histórias para Sacudir 

o Esqueleto” 

 Após a última atividade relatada, alguns alunos pediam para que eu contasse 

outras histórias que tivessem personagens como monstro. 

Nessa temática, o aluno X disse: aquele ali é bruxo porque nasceu no mês das 

bruxas. O aluno X apontava para outro colega que Halloween nasceu no mês de 

outubro, no qual é celebrado Halloween. Sendo o Halloween uma celebração 

comemorada no dia 31 de outubro comemorando em alguns países e que é 

conhecido com o dia das bruxas. Esse comentário chamou a minha atenção e 

paramos para conversar sobre essa data. Logo após a conversa, alguns alunos me 

pediram para eu contar histórias de terror.   

 Em outro dia eu trouxe o livro “Sete histórias para sacudir o esqueleto” 

(LAGO, 2002). Ao mostrar a capa, foi gerado um momento de tensão, devido o livro 

aparentar contar histórias de medo e terror, alguns pediam para não contar e outros 

rindo bastante pediam para contar sim. Aproveitei essa curiosidade e desafiei a 

coragem deles para ver quem conseguia ouvir a história inteira. Bamberger (2000) 

destaque que a leitura de novos textos é a única maneira para estabelecer uma 

relação de proximidade entre o leitor e o ouvinte preservando o interesse pelo tema. 
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 Esse livro é dividido em sete histórias que abordam a temática do medo. Nele 

estão contidos seres misteriosos ou seres humanos que são personagens de 

histórias que alternam entre o medo e o cômico.  

  Todas as histórias foram lidas e fiquei surpreso com a atenção dos alunos 

em cada momento da leitura. Entre as histórias, “Caio!!!” foi a que turma teve maior 

empatia por ser o nome de um aluno da turma. Esse realce deu um ar mais real à 

história, Cavalcantti (2009) destaca que não basta apenas promover o lúdico e que o 

encantamento das histórias devem alcançar algum sentido em cada um. O Aluno 

necessita sentir-se identificado com o que está sendo lido. Esse nome era repetido 

com voz aterrorizante diversas vezes na história chamando a atenção da turma para 

o detalhe. 

 A OC (RIO DE JANEIRO, 2016, p.23) traz como um de seus objetivos: 

“Construir uma escrita adequada ao leitor e aos objetivos da comunicação a partir da 

concepção de gêneros discursivos”. Com a finalidade de alcançar esse objetivo, 

sugeri a atividade da divisão da história e reescrita da mesma por grupos. 

 Ao final, foi retomada a história de forma coletiva por parte dos alunos e 

proposta uma atividade onde cada grupo iria fazer um desenho e produzir um 

pequeno texto resumindo a cena. Com isso foi estabelecido uma integração entre a 

leitura do livro com uma escrita a partir da interação estabelecida com a atividade. A 

história foi dividida em quatro partes e os alunos divididos em quatro grupos, sendo 

três com quatro alunos e o último grupo com três. Desta maneira, cada aluno ficou 

com uma parte da história.  

 Essa atividade tornou-se envolvente devido ao trabalho coletivo deles e 

quanto à participação dos alunos, pois havia alunos que diziam não saber ler ou 

conseguir entender a história, mas que estavam ali empenhados em colaborar. Os 

trabalhos foram feitos e expostos no mural. 
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Figura 3 - Capa do Livro “Sete histórias para sacudir o esqueleto” 
   

 Além desse momento, foi realizada uma oficina de esqueletos onde cada 

criança elaborou a cabeça do esqueleto e colou com cotonete as partes do corpo do 

esqueleto.  Observei o quanto foi prazeroso para eles criarem seus próprios 

esqueletos: mesmo alunos não muito participativos realizaram e falavam sobre as 

características do seu esqueleto e pedi que as relatassem no caderno. Depois de 

realizado esse trabalho, a turma ficou surpresa quando expus no mural as atividades 

de alunos que não costumavam participar das mesmas. A turma me ajudou a 

elaborar o mural e a confeccioná-lo. Por fim registrei o trabalho junto com os seus 

autores. 

 

 

Fotografia4 - Quadro divisor da história 

 
                       Fonte: O autor, 2016. 
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Fotografia 5 - Alunos fazendo o desenho e a reescrita da história 

 

                      Fonte: O autor, 2016. 

6.5 5ª Atividade (dia 24/11/2016): Reciclando 

 

  Essa atividade teve início após um trabalho com o Caderno 

Pedagógico da Prefeitura do Rio de Janeiro que é uma apostila comum a todos os 

alunos entregue pela prefeitura e pertence ao terceiro ano em volume único sendo 

distribuída uma a cada bimestre. Nessa apostila havia um conteúdo de ciências 

sobre o qual foi feita uma atividade sobre consciência ambiental. 

 Logo após e como desdobramento foi lido o livro “O Menino que Quase 

Morreu Afogado no Lixo” (ROCHA, 1999), que fala sobre um menino que não 

gostava de arrumação, de limpeza e que, com essas atitudes, depois de acontecer 

um acidente horrível, ele passa a visualizar outras formas e bons hábitos para ter 

uma vida saudável. 

 A OC é dividida por áreas, mas isso não impede que essas áreas possam 

dialogar. Logo, uma habilidade prevista na área de ciências naturais é “Selecionar 

objetos ou materiais que podem ser reutilizados ou reciclados”̶ foi trabalhada para 

alcançar um objetivo na área de leitura e escrita (RIO DE JANEIRO, 2016, p.22). 

 Logo após a roda de leitura, houve uma roda de conversa e decidimos 

escrever sobre o tempo de decomposição dos materiais descartados. Esse 

momento foi interessante, pois os alunos não tinham noção de quanto tempo cada 

material demorava a se decompor. Nessa análise, um detalhe que fascinou os 
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alunos foi que muitos materiais ficariam em decomposição anos depois da morte da 

pessoa que os jogara em local impróprio, sendo a garrafa pet um dos mais 

discutidos devido ao uso em sala de aula para guardar a água. Depois dessa 

conversa, decidimos fazer uma oficina de material reciclável. Segundo Morim (1987) 

o objeto de conhecimento deve ser ao mesmo tempo objeto e agente, ou seja, nesse 

caso o conteúdo de ciências foi estendido para a área o campo da língua 

portuguesa, transformado em um objeto de investigação pela turma. Dessa forma o 

assunto relacionando ao conteúdo foi se desenvolvendo e integrando-se a outros 

campos de conhecimento. 

 As próprias crianças trouxeram garrafas pet durante a semana e escreveram 

uma lista do material que seria necessário para no final cada aluno sublinhar o que 

ficou encarregado de trazer. 

 Passaram duas semanas e iniciamos as oficinas, que contaram com o 

professor de música regente e a parceria de uma agente de saúde da Clínica da 

Família. 

 O primeiro fez uma oficina com instrumento recicláveis com as crianças, cada 

um construiu o seu próprio instrumento e por fim foi realizado um ensaio com esses 

instrumentos com a turma. A ação de criar um instrumento com matérias recicláveis 

junto com a possibilidade por fim de tocar esses instrumentos trouxe euforismo a 

turma e motivou os alunos a desenvolver mais ainda uma integração dos conteúdos.   

  Na segunda oficina foi realizada a confecção de dois objetos com as garrafas 

pet. Um deles era um porta jóias e o outro foi um brinquedo chamado bilboquê2. 

Essa oficina durou bastante tempo, pois necessitava de certa habilidade manual. 

Alguns alunos tiverem dificuldade para conseguir realizar todas as etapas. Porém, 

após algum tempo e devido à sobra de material reciclável, todas as crianças 

conseguiram terminar seus objetos. Neste caso a confecção de materiais úteis para 

o cotidiano estabeleceu um significado dos alunos com esses objetos construídos.  

 Nessa atividade notei a dificuldade de alguns alunos em realizar as tarefas 

manuais por estar muito ansiosos e pular etapas para concluir o trabalho. Ambas as 

                                                 
2Bilboquê é um brinquedo antigo que consiste em uma tampa de garrafa (ou de forma semelhante), 
com um orifício central, a outra parte é composta pela parte de cima da garrafa pet, e presa por uma 
corda numa espécie de suporte. Através do movimento das mãos, esta tampa deve ser encaixada 
dentro da garrafa. 
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oficinas foram importantes por dois aspectos, sendo o primeiro devido à participação 

dos alunos na arrecadação do material, onde alguns alunos trouxeram mais que o 

necessário, e o segundo pela organização onde cada aluno ficou responsável por 

trazer um material reciclável diferente.  Igualmente fundamental foi ouvir a palestra e 

trabalhar com mais de uma pessoa dando assistência a essas crianças, quando 

pude observar a turma e como ela se comportava com outras pessoas que vinham 

de fora. 

Fotografia 6 - Momento de apresentação e conversa sobre a importância da 

reciclagem 

 

Fotografia 7 - Alunos realizando a oficina de reciclagem - Confecção do porta 

jóias 

 
                              Fonte: O autor, 2016. 
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Fotografia 8 - Alunos brincando com o bilboquê 

 

        Fonte: O autor, 2016. 

6.6 6ªAtividade (28/11/2016) Contação de historia: “Como apavorar pesadelos” 

   Certo dia um aluno da turma me abordou durante a entrada e 

dizia ser o assunto algo muito importante, eu brinquei e perguntei se era algo de vida 

ou morte e ele respondeu que era de morte. Direcionei o aluno para uma conversa 

pessoal e ele disse: “Eu tive um pesadelo onde a escola toda caía e todos nós 

morríamos” Achei interessante essa necessidade do aluno me contar de forma 

urgente e mais ainda sua expressão de alívio após me contar. Já em sala de aula 

perguntei ao mesmo o porquê da sensação de alívio e ele respondeu que 

necessitava me contar esse pesadelo para que evitar que se realizasse. Notei que 

esse episódio repercutiu bastante e que outros alunos começaram a falar sobre os 

piores pesadelos que já tinham tido.  

 Dias após, durante a aula de informática na qual metade da turma vai para a 

aula e a outra metade fica em sala, aproveitei o momento para mostrar o livro “Como 

apavorar pesadelos” GUARRIGUE, 2014). O livro narra vários pesadelos de forma 

horripilante e depois oferece alguns truques através do imaginário para acabar com 

eles. 

 Na primeira parte dos pesadelos, os alunos começaram a ficar preocupados, 

de forma semelhante quando lemos o livro “Sete histórias para sacudir o esqueleto”. 

Quando comecei a ler alguns tipos de pesadelos, os alunos intervieram na leitura 

dizendo já terem tido pesadelos similares. Nesse momento de leitura e diálogo uma 

aluna se identifica com uma página do livro e pede para ler. Alguns alunos pediram 
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para ela não ler porque iria atrapalhar a leitura, porém eu decidi passar o livro para 

essa aluna. A leitura continuou a fluir e outros alunos começaram a pedir para ler 

também. 

  Ainda tínhamos alguns minutos antes do resto da turma chegar da aula de 

informática e sugeri que as crianças que relatassem em uma tirinha de papel um 

pesadelo que eles tiveram de forma parecida com os contados no livro. O papel não 

deveria conter o nome do autor e os alunos realizaram a atividade com rapidez. Para 

Fernandes (2001) para aquisição de conhecimento não basta apenas ouvir. A 

criança vê, conhece e passa por um processo, no qual comenta e reflete a partir do 

conhecimento prévio. Neste caso, o tema foi apropriado por uma situação anterior 

com a qual os alunos tiveram contato e desenvolveram a escrita a partir da leitura e 

do debate realizado. Fazenda (2008) dialoga com Fernandes com a somatória de 

linguagens no âmbito, ou seja, a integração dos conhecimentos e seu 

desenvolvimento com os alunos mudam a própria sala de aula. O professor pode 

planejar a prática pedagógica, porém na perspectiva socioeducacional - operacional 

é composto por esse contato vivo da dinâmica em sala aula, sendo em algumas 

situações um momento único com aquelas crianças.      

 Ao chegar à sala, retomei o assunto sobre o pesadelo do dia anterior, falei 

que havia relatos de pesadelos nas caixas e pedi para que os alunos que 

regressaram da aula de informática fossem à frente ler as tirinhas. Dessa forma, o 

grupo que ainda não tinha visto o livro começou a ler as produções feitas pelo outro 

grupo e no final de leitura eles tentavam adivinhar quem os escrevera. Logo após 

essa dinâmica, relemos o livro recontando cada página e tentamos adivinhar que 

pesadelo parecia com o de cada aluno que escrevera na tirinha de papel. 

 Essa atividade foi proveitosa, pois os alunos que escreveram as tirinhas 

puderam ver suas escritas lidas pelos colegas e nelas descreviam seu pesadelo e o 

que sentiam.  Os alunos uniram um fato real com o imaginário do pesadelo, sendo 

um desafio para os mesmos realizar esse tipo de produção. 
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Fotografia9 - Aluno recontando a história ”Como apavorar pesadelos” 

 

 

 

Fotografia10 - Aluna lendo o texto sobre os pesadelos produzido pelos colegas 

 

 

                        Fonte: O autor, 2016. 
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6.7 7ª Atividade (30/11/2016): A vez e a voz dos alunos: Convidando a 

outra turma para uma contação de histórias 

 

Outra atividade do Caderno Pedagógico trazia a parlenda “Cadê” (Lins, 2008), 

que pedia que os alunos continuassem a reescrever outras parlendas a partir da 

mesma ideia. Com a motivação deles, pesquisei na sala de leitura e achei um 

exemplar. Em outro momento apresentei o livro aos alunos. 

 

Fotografia11 - Imagem do livro “Cadê?” 

 

                                        Figura 4 -Imagem do livro “Cadê?” 

 

 

 

Após apresentar o livro, um aluno pediu para ler e, como era uma história que 

eles já conheciam, entreguei-lhe o livro. Os comentários foram muitos e um aluno 

lembrou que essa brincadeira estava sendo praticada entre as turmas do terceiro 

ano na hora do recreio. Essa ação deu suporte para esse livro para dialogar com a 

realidade dos alunos através da brincadeira que era observada no momento do 

recreio. Neste caso, quando falamos na aproximação de faces como a leitura e a 

escrita deve estar em diálogo com a realidade do aluno. Luckesi (2003) combate 

práticas repetitivas e mecânicas no âmbito da leitura. Sendo necessário um diálogo 

com o conteúdo.     
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O PNLL (Brasil, p18, 2001) fala que a leitura e a escrita são fenômenos 

diferentes, mas ao mesmo tempo inseparáveis: 

A leitura e a escrita são percebidas aqui como práticas 

essencialmente sociais e culturais, expressão da multiplicidade de 

visões de mundo, esforço de interpretação que se reporta a amplos 

contextos; assim, a leitura e a escrita são duas faces diferentes, mas 

inseparáveis, de um mesmo fenômeno.  

 

Tendo em vista o caráter social e cultural abordado, propus uma atividade de 

integração entre as turmas do terceiro ano. Ressalto que as crianças nessa fase têm 

maior interação nos espaços públicos, entre os quais se destaca a escola.  

Nesse momento pedi aos alunos que contassem essa história para outra 

turma de terceiro ano. Organizamos as tarefas para a arrumação de sala, pedimos 

colchonetes à turma do andar de baixo e por fim chamamos o outro 3º ano para 

entrar.  

Apesar de já conhecerem o livro, meus alunos ficaram receosos e um pouco 

tímidos com a presença da outra turma, que estavam ansiosos pela atividade que 

veio a quebrar a rotina. Esse foi um momento de ver os alunos de a turma sendo os 

protagonistas da atividade. Reparei uma conexão positiva entre as turmas e, apesar 

da turma convidada estar mais familiarizada com a leitura, ainda assim estavam 

curiosos para ver a 1303 lendo. 

A história foi lida por três alunos e no final fizemos uma oficina oral das 

parlendas, sendo aberta ao grupo e recitada. Logo após esse momento a outra 

turma se despediu e voltaram para a sua sala. 

O assunto ainda era a parlenda e continuavam me contando outras e outras 

até que solicitei que os alunos fizessem um desenho e colocassem suas parlendas 

produzidas ali. 

A atividade foi surpreendente, pois vi que alguns assuntos não se esgotavam 

e necessitavam ser trabalhados naquele momento e, apesar de achar que seriam 

muitas atividades no mesmo dia, conseguimos montar um mural externo à sala com 

esses trabalhos.  Essa atividade me impressionou com a escrita do aluno V, que é 

um pouco mais velho que os demais alunos e fez a sua parlenda por conta da 

dinâmica após meses de resistência à produção de textos. 
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Cadê o Livro? 

Está no Armário. 

Cadê o Armário? 

 

Fotografia11 -Parlenda do Aluno V. 

 

                            Fonte: O autor, 2016. 
 

Fotografia12 - Preparação para contação de histórias com a outra turma 

 

 
                          Fonte: O autor, 2016.  
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Fotografia13 - Confecção do mural com outras parlendas baseadas no livro 

“Cadê?”  

 

             Fonte: O autor, 2016. 

 

6.8 8ªAtividade (02/12/2016): Contação da história “Tem um Juve no meu 
lustre” 

  

 Essa atividade foi pensada em conjunto com os professores do terceiro ano 

na escola e decidimos nos servir de um livro que uma professora trouxe com a 

finalidade de usarmos em sala de aula com os alunos. 

 O livro escolhido “Tem um Juve no meu lustre” (VALSI, 2012) explora o 

mundo imaginário e conta a história de um monstro chamado Juve que estava 

escondido no lustre de uma menina. Nessa história, a menina enfrenta seu medo, 

torna-se amiga de Juve e ajuda o monstro a superar o medo dele. 

 Nessa época a turma já estava acostumada a organizar e reorganizar a sala, 

o trabalho era feito em equipe e podíamos ao fim iniciar mais um momento de 

leitura.  

 Segundo a Diretriz de Educação Básica, é nos anos iniciais do ensino 

fundamental que a criança desenvolve a capacidade de representação indispensável 

para a aprendizagem da leitura. Para Cavalcantti (2009) contar historia significar 

muito além de divertir as crianças, pois envolve questões essenciais da realidade. 

Desenvolver atividades que trabalhem os sentimentos como de terror e medo, 
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ajudam as crianças na capacidade de representação uma ação indispensável para a 

leitura.  

 A leitura foi feita como de costume em uma roda de leitura em voz alta. Ao 

final da história, começamos uma roda de conversa, na qual falamos sobre os 

monstros e nossos medos. Pedi para os alunos tentarem desenhar um monstro a 

partir dos seus próprios medos para ver como seria. Isso feito explorar esses 

monstros dando-lhes nomes e escrevendo um pouco sobre eles. Nesse momento, 

uma aluna releu a história para relembrar a turma alguns elementos para ajudar na 

atividade. 

  Enquanto todos desenhavam e escreviam, foi montado um grupo de mesa 

aonde as crianças iriam se revezando e confeccionando cada um o seu monstro 

com outros materiais como cola colorida, purpurina, lantejoula e tinta guache. Dessa 

forma os alunos utilizaram esses materiais para recriarem monstros que 

dialogassem com a atividade de leitura anterior.  

 Nesse momento vi alguns desenhos (cada um com a sua expressão) e senti 

certa dedicação na realização da atividade. Algo desafiador em começar a fazer um 

traço de criação sobre algo que não se imaginava antes da leitura. Esse desenho 

serviu para dar suporte à escrita sobre informações sobre o monstro criado. Onde os 

alunos podiam usar o recurso da imagem criada por eles mesmos para o processo 

de invenção a partir da história lida.  

 

Fotografia14 - Aluna contando a história “Tem um Juve no meu Lustre 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Fotografia14 -Oficina de confecção de monstros 

 

Fonte: O autor, 2016. 

 

 

 

Fotografia15 - Desenho do monstro feito pela aluna 

 

       Fonte: O autor, 2016. 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Participando do Projeto de Residência Docente pude observar melhor os 

meus alunos, desenvolver e repensar minhas práticas em sala de aula. A prática 

com a turma foi algo desafiador: inicialmente foi muito impactante ver a realidade 

dos meus alunos e a necessidade de intervenção. 

 Porém, com o tempo, fomos nos conhecendo e a partir das atividades 

propostas pude ver algumas mudanças. A turma começou a ter maiores períodos de 

concentração durante as aulas. Os alunos esperavam por momentos diferentes da 

rotina habitual. Outros que não participavam efetivamente das aulas começaram a 

contribuir em alguns momentos. Além disso, o comportamento melhorou assim como 

a autonomia no sentido de organização da turma. A turma tornou-se mais 

colaborativa, reconhecendo a importância do trabalho em equipe e criou-se um 

espírito de grupo. 

 Confesso ter algumas dificuldades em estar na dinâmica de sala de aula e ao 

mesmo tempo estar na posição de pesquisador. Inclusive essa dificuldade refletiu no 

registro fotográfico e por isso o produto teve poucos registros desse tipo. Para o 

professor é uma tarefa mais difícil de executar por estar à frente de uma turma, 

estabelecendo ligações entre os grupos e desenvolvendo a rotina. No entanto, 

também estar como pesquisador observando, registrando os fatos e analisando suas 

próprias práticas tem suas vantagens. Um momento interessante foi quando relatei 

aos alunos que nós como turma estudávamos as matérias juntos na rotina e ao 

mesmo tempo eu pesquisava sobre eles em sala. Essa situação acabava sendo um 

fator de curiosidade entre os alunos e alguns questionavam o fato de eu estar dando 

aula e ao mesmo tempo estudando. 

 Com o projeto, pude perceber como é essencial a interdisciplinaridade no 

processo de leitura e escrita e os cuidados que devemos ter quando estamos com 

um livro na mão. Com base em Cavalcanti (2009) e Freire (1990) vi a grandeza de 

estar mediando o conhecimento de forma simples e também como é importante 

escutar o que os nossos alunos têm a dizer. Ver o retorno é algo significativo e 

conseguir observar as pequenas evoluções do aluno é gratificante. Vi a importância 

de pensar de forma interdisciplinar segundo Ivani Fazenda, e notei que essa ação 
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vai além de um conceito e que deve não ser apenas pensada, planejada e sim vivida 

na prática em sala de aula.  

 Nesse projeto consegui visualizar o fortalecimento de vínculos entre mim e a 

os alunos, assim como esse mesmo fortalecimento entre os próprios alunos. 

Conhecer o colega ao lado que está na sua rotina é algo fundamental e proporciona 

um ambiente mais agradável. 

 As atividades realizadas foram significativas para o meu desenvolvimento 

como professor e aceitar que nem sempre vamos conseguir alcançar todos os 

alunos no primeiro dia foi algo árduo de entender, mas que tive como experiência. A 

certeza de que outros dias estão por vir e que é possível tentar outras formas de 

abordagem durante esse caminho confortam nossas angústias. E no momento que 

você conquista a atenção dos alunos, isso pode significar conquistar a confiança 

mais que de um aluno e sim de um parceiro: é algo que nos faz continuar tentando e 

nos renovando. 

 A sala de aula é algo vivo e os conflitos são naturais em ambientes sociais, 

porém trabalhar o que é possível, discutir nossas diferenças sem necessitar expor o 

próximo é algo que deve ser construído diariamente.  Inicialmente eu mesmo sentia 

a angústia da turma e o receio de ter alguma violência em sala de aula ecoava entre 

os corredores e chegava até mim. A reconstrução de uma identidade como turma 

colaborou na confiança da turma como uma equipe e através disso os resultados 

começaram a surgir. 

 O professor quando entra em sala de aula encontra-se isolado em meio à 

turma, na qual, muitas vezes não se tem um espaço efetivo para desabafar. No PRD 

encontrei colegas na mesma situação que pretendem desempenhar uma prática 

mais contextualizada e buscam como meio a troca de conhecimentos. Assim como 

vi essa necessidade com os meus pares na escola, professores que colaboraram 

com as minhas práticas e tinham curiosidade nas discussões que se desenvolviam 

no PRD acabavam por enriquecer ainda mais as minhas reflexões acerca do projeto. 

Contar com os conselhos e colaborações foi algo essencial para a minha formação. 

 Não há como falar de conclusão em um projeto que trabalha a 

interdisciplinaridade ou o ato de ler um livro infantil, assim como ser humano são 

ações infinitas. Ainda assim vejo a necessidade de pesquisar sobre toda essa 

dinâmica, sempre refletindo e questionando certos pontos. E que esse projeto entre 
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na roda e colabore com outros educadores assim como outros projetos colaboraram 

com esse.    
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