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RESUMO 
 
 

Roberta Batista Pereira. Desafios no ensino e na aprendizagem da leitura e da escrita 
numa turma de 4º ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de 
Queimados. 2015. Produto 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, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
Este trabalho pretende analisar os desafios encontrados no processo de apropriação da 

língua escrita e da aprendizagem da leitura de estudantes com defasagem idade / ano de 

escolaridade de uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da Rede 

Municipal de Queimados, onde leciono. Apesar da turma ser composta por vinte e um alunos, 

apenas seis crianças foram selecionadas para esse trabalho. Para a realização dos objetivos, 

foram realizadas avaliações diagnósticas, bem como um projeto de leitura e escrita, junto às 

crianças. Para fundamentar este trabalho e a minha prática docente, buscou-se respaldo nos 

seguintes teóricos: Bernardelli (2003), Andrade e Marques (2015) para explicar a importância 

do lúdico. Mata (2015), Gonçalves (2015) e Geraldi (2005) para compreender as dificuldades 

na aprendizagem e falar a sobre alfabetização. Por fim, Rato (2011) mostra a importância da 

Meditação Laica Educacional®. Como resultado, pudemos observar uma evolução nos seus 

processos de aquisição do sistema de escrita alfabético. Como conclusão desse trabalho, 

destaca-se a importância do Programa de Residência Docente para a formação do professor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Escola Municipal Waldick Cunegundes Pereira está situada no município de 

Queimados em um bairro rural muito carente de infraestrutura, por exemplo, as ruas ainda 

não são pavimentadas quando chove as ruas ficam com muito barro impedindo que o ônibus 

escolar e o caminhão que fornece água cheguem à escola. Tinha aproximadamente um total 

de 100 alunos no ano de 2015. A escola funcionou, neste ano, somente no turno da manhã 

das 7:30 às 11:30h. Eram atendidos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A escola 

possui seis salas de aula, dessas, duas, até o ano de 2014, eram sala de leitura e sala de 

informática que nunca chegou a ser equipada com computadores e mesas. Entretanto era o 

único local que possuía um ar condicionado. Por causa da necessidade de reduzir para 

apenas um turno, por ter poucos estudantes, essas salas foram transformadas em salas de 

aula. A sala de leitura ficou no lugar da sala de professores. A escola ainda possui uma sala 

para orientadores, uma sala para direção e uma para secretaria, também têm: almoxarifado, 

cozinha, refeitório, banheiro para funcionários e dois banheiros para alunos (feminino e 

masculino). A quadra de esporte é coberta, todavia necessita urgentemente de uma reforma, 

pois a mesma se encontra em um estado muito precário. A escola não possui professor de 

educação física, pois desde o final de 2014 foi retirado e não houve substituição. O espaço 

externo é muito amplo e poderia ser aproveitado com uma horta ou algo do tipo, mas a diretora 

diz que já tentou fazer e houve destruição e furto pela comunidade.  

A Equipe de servidores da escola é composta por: seis professores, uma secretária, 

duas orientadoras (pedagógica e educacional), uma supervisora, uma diretora, quatro 

funcionários da limpeza, uma cozinheira e uma auxiliar. A escola, por ser pequena e com um 

número considerável de funcionários, poderia qualificar bem seus alunos, garantindo-lhes ao 

menos a alfabetização, entretanto muitos alunos são promovidos para o sexto ano sem ainda 

se apropriarem do sistema da escrita alfabética. Contudo, o que percebo nessa escola é a 

falta de um comprometimento real com a educação. 

Eu trabalho nesta escola desde quando prestei concurso em 2012. Por estar recém-

formada em pedagogia, nunca trabalhei na área da educação, minha experiência em sala de 

aula era apenas como estagiária. Durante a faculdade sempre me questionava como seria 

“dar aula”, se é que é possível, como explica muito bem Furtado (2006): 

 
 

A expressão “dar aula” é fruto da era do “mundo pronto”. Num contexto de 
mundo inacabado e em constante mudança nós não temos nenhuma aula a 
“dar”, mas sim a construir, junto com o aluno. O aluno precisa ser o 
personagem principal dessa novela chamada aprendizagem. Já não tem mais 
sentido continuarmos a escrever, dirigir e atuar nessa novela unilateral, na 
qual o personagem principal fica sentado no sofá, estático e passivo, 
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assistindo, na maioria das vezes, a cenas que ele não entende. (p. 30) 
 

 

Acredito que a residência é tão importante para o médico como para o professor, pois 

ambos trabalham com vidas e para isso necessitam de acompanhamento e suporte na sua 

prática diária. O professor conclui sua graduação e, sem experiência alguma, começa a 

lecionar. Normalmente a sua primeira turma é a que nenhum professor mais experiente quis. 

Por mais dedicado e competente que esse professor inexperiente seja, ele não tem 

experiência e então ele precisará experimentar várias estratégias. Na tentativa, erramos, mas 

também acertamos, a educação não tem uma receita pronta. A formação dos professores 

precisa ser reestruturada, mas, principalmente, o profissional precisa de um acompanhamento 

em sua sala de aula, ele não pode estar sozinho. Dar uma declaração tão impertinente como 

foi dada pelo nosso ministro da educação, Aloísio Mercadante não é a solução: “Se Brasil 

formasse médicos como professores, pacientes morreriam1”.  

Na minha primeira experiência como professora, recebi de presente uma turma de 1º 

ano do Ensino Fundamental com 21 alunos, que ninguém desejava. Em apenas um ano, 

quatro professores já haviam passado por ela, sem lograr êxito. Consegui concluir o ano letivo 

nessa turma e fui muito querida pelos alunos. No ano de 2014 fui agraciada novamente com 

uma turma do primeiro ano, dessa vez com 27 alunos. Realizei um trabalho da melhor forma 

que consegui. Todas as crianças no início do ano estavam na hipótese de escrita pré-silábica, 

ou seja, ainda não conseguiam fazer a relação do que se fala com que se escreve “ela ainda 

não descobriu que a escrita nota ou registra no papel a pauta sonora, isto é, a sequência de 

pedaços sonoros das palavras que falamos” (MORAIS, 2012, p. 54) e, ao final do ano, 70% 

(setenta por cento) da turma estava entre os níveis: silábico alfabético e alfabético.  

Mesmo com esse resultado, eu achava que ainda não estava preparada para me 

considerar uma boa professora e percebia a falta de alguma coisa. Então em 2015, descobri 

o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II e fiz a inscrição, contudo não fui 

selecionada na primeira chamada, porém, para minha alegria, fui aceita na segunda e iniciei 

a residência no dia 27 de março de 2015.  

 Imaginei ficar com a turma do primeiro ano em 2015, mas a professora do quarto ano 

engravidou e a diretora achou melhor presenteá-la com a turma do primeiro ano, que tinha 

apenas 13 alunos. No início, fiquei chateada, pois era uma pequena turma e poderia realizar 

um trabalho mais qualificado e individualizado, ao contrário do ano anterior que tinha 27 

alunos, o que dificultava muito o trabalho. Entretanto, percebi que estava iniciando a carreira 

do magistério e precisava de experiência em outras séries para descobrir o meu perfil. 

                                                 
1 Reportagem da Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/ 1712167-

se-pais-formasse-medicos-como-professores-pacientes-morreriam-diz-mercadante.shtml>. Acessado em dez. 

2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/%201712167-se-pais-formasse-
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/%201712167-se-pais-formasse-
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 Então, a turma do quarto ano foi o meu presente de 2015. No total eram 21 alunos, 14 

meninos e 7 meninas, entre 9 e 12 anos de idade. Desses, seis não reconheciam 

minimamente as vogais no início do ano letivo e apenas duas crianças conseguiam ler e 

escrever com autonomia, como explicam as autoras Beatriz Donda, Cláudia Andrade, Inez 

Garcia e Vanêsa Medeiros: 

 
 
A expressão “lendo com autonomia” ajuda-nos a definir o que falamos quando 
pensamos nos momentos de leitura individual: a criança, de frente para um 
texto, sem ajuda, lê, atribui sentido (s) ao texto. (...) Para ler sozinha, a criança 
precisa ter domínio total ou parcial dessas estratégias. (2015, p.89) 
 
 

Atualmente, o Governo Federal diz que toda criança precisa ser alfabetizada até os 8 

anos de idade, como dispõe o Decreto No 6094 de 24 de abril de 2007, o artigo 2º inciso II 

“alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por 

exame periódico específico”. Entretanto, nesta turma de quarto ano havia crianças de 9, 10, 

11 e 12 anos ainda não alfabetizadas2. Como é possível uma criança de 12 anos estar no 4º 

ano de escolaridade e não ser alfabetizada? O que faltou nesse percurso escolar?  

De acordo com o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), toda 

criança tem direito de ler e escrever com autonomia até os oito anos de idade. Entretanto, a 

turma escolhida para essa pesquisa foi composta de vinte e um alunos e, desses, apenas 

dois tinham essa autonomia, tal como descrita pelo PNAIC.  

 
 
Na história do Brasil, temos vivenciado a dura realidade de constatar que 
muitas crianças têm concluído sua escolarização sem estarem alfabetizadas. 
Assim, este Pacto surge como uma luta para garantir o direito de 
alfabetização plena a meninas e meninos, até o final do ciclo de alfabetização. 
Busca-se, para tal, contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos 
professores alfabetizadores. Este Pacto é constituído por um conjunto 
integrado de ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas 
disponibilizados pelo MEC, tendo como eixo principal a formação continuada 
de professores alfabetizadores. (BRASIL, 2015, p.10) 
 
 

Então os alunos dessa pesquisa não foram alfabetizados na “idade certa”, nem alvo 

desse pacto. Portanto, eu não podia fazer parte das ações previstas pelo pacto, o qual incluía 

além de uma formação continuada presencial, também materiais didáticos, obras literárias, 

obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais. Eu não tive apoio, estive 

sozinha nessa caminhada difícil. Eis que surge a residência e a solidão se transforma em um 

lugar repleto de professores que tinham os mesmos anseios e questionamentos. Podia ser 

ouvida finalmente. Paulo Freire (1996) afirma: 

                                                 
2 Disponível no portal do Ministério da Educação <http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/03/escolas-publicas-

terao-prazo-limite-de-ate-oito-anos-para-alfabetizar-criancas>. Acessado em 07 dez. 2015. 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/03/escolas-publicas-terao-prazo-limite-de-ate-oito-anos-para-alfabetizar-criancas
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/03/escolas-publicas-terao-prazo-limite-de-ate-oito-anos-para-alfabetizar-criancas
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. (p. 29) 

 
 

A pesquisa torna-se fundamental na vida de um professor e é a partir dela que surgem 

as inquietações: Como essa criança conseguiu chegar ao quarto ano dessa forma? O que 

fazer? Alfabetizar? Dar conteúdos pertinentes ao currículo deste ano de escolaridade? Gritar? 

Chorar? Desistir?  

No início da residência uma pergunta foi realizada pela supervisora: O que mais te 

incomoda na sua turma? As respostas poderiam ser muitas, porém duas eram expressivas, o 

comportamento e a alfabetização. A supervisora sugeriu que apenas uma fosse o foco desse 

trabalho, então a escolhida como tema desse trabalho foi a alfabetização dessas seis 

crianças.  

O interessante dessa residência era o leque de oportunidades que os residentes 

possuíam. O programa ofereceu uma infinidade de palestras, oficinas e minicursos e os 

residentes podiam escolher o que mais lhe interessava. Eu tive a agradável oportunidade de 

participar do minicurso Meditação Laica Educacional®, que transformou a minha vida e a vida 

dos meus alunos. Através desta experiência que desenvolvi na minha turma, a questão do 

comportamento pôde ser trabalhada.  

A seguir, são descritos os objetivos que busquei atingir com este trabalho. Em seguida, 

na justificativa, apresento aquilo que, da minha realidade, me motivou a buscar estratégias 

para trabalhar a alfabetização dos meus alunos. Na metodologia apresento os caminhos 

percorridos para a realização deste trabalho. Para embasar teoricamente este produto final, 

busquei discutir a importância do lúdico na educação, assim como questões relacionadas à 

alfabetização e as possibilidades do trabalho com a Meditação Laica Educacional®. Como 

resultado apresento a evolução dos alunos no período estudado e concluo que houve 

avanços. Termino este produto final fazendo considerações sobre a importância da formação 

continuada de professores.  

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
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 Analisar o processo de ensino e de aprendizagem da escrita e da leitura de crianças 

em defasagem de idade / ano de escolaridade numa turma de 4º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Waldick Cunegundes Pereira.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estimular o processo de apropriação do sistema da escrita alfabética;  

 Alfabetizar de forma lúdica; 

 Perceber os resultados através da aplicação da técnica da Meditação Laica 

Educacional®. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O tema alfabetização sempre me encantou durante a graduação. Em 2015, com uma 

turma de quarto ano em que havia alunos que ainda não sabiam ler e escrever, me motivei a 

alfabetizá-los. 

Na minha primeira avaliação diagnóstica da turma, percebi uma grande quantidade de 

crianças ainda muito no início do seu processo de alfabetização. Fato esse que me deixou 

surpresa. Embora já tivesse ouvido falar sobre o problema das crianças avançando nos anos 

de escolaridades sem se apropriarem do sistema de escrita alfabético, eu não imaginava que 

teria uma turma com essa dificuldade. 

Quando ouvimos falar sobre alfabetização remetemo-nos ao primeiro ciclo3 do ensino 

fundamental, principalmente o primeiro ano, a série em que se esperava que a criança, 

deveria ser alfabetizada.  No entanto, a maioria das escolas públicas brasileiras tem crianças 

avançando nos anos de escolaridade com dificuldades na leitura e escrita, como aponta 

Carvalho (2005): 

  
  

Não há uma causa única para explicar a situação a que chegamos: mais de 
90% das crianças brasileiras têm acesso à escola fundamental, mas boa 
parte delas não consegue aprender a ler, ou leva muitos anos para alcançar 
um nível rudimentar de leitura e escrita. Os resultados nacionais em provas 
de leitura e escrita para alunos de 15 anos são lastimáveis. (p. 75) 

  
  

A questão da qualidade da educação é um tema importante que precisa ser 

                                                 
3 “Os três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos constituem o ciclo da alfabetização e letramento e não 

devem ser passíveis de interrupção”.  

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=16166:ciclo-de-alfabetizacao-deve-

prosseguir-sem-interrupcao>. Acessado em 18/01/2016. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=16166:ciclo-de-alfabetizacao-deve-prosseguir-sem-interrupcao
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=16166:ciclo-de-alfabetizacao-deve-prosseguir-sem-interrupcao
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enfrentado. Se antes as crianças não tinham acesso à escola e não tinham esse direito 

assegurado, hoje, temos muito mais crianças na escola, porém parece que não têm ainda o 

direito ao ensino garantido. Segundo Oliveira & Araújo (2005), 

  
 

no Brasil, a qualidade de ensino foi percebida de três formas distintas. Na 
primeira, a qualidade determinada pela oferta insuficiente; na segunda, a 
qualidade percebida pelas disfunções no fluxo ao longo do ensino 
fundamental; e na terceira, por meio da generalização de sistemas de 
avaliação baseados em testes padronizados. Neste artigo, busca- se refletir 
sobre a formulação de um padrão de qualidade que seja a um tempo 
compreensível à população e exigível judicialmente. (p. 6) 

 
  

Como garantir essa qualidade? Oliveira & Araújo (2005), sobre os alunos que passam 

pela escola sem aprender, propõem um desafio: 

  
 

Diante da quase universalização do acesso à etapa obrigatória de 
escolarização, bem como dos reiterados episódios trazidos pela imprensa e 
vividos no cotidiano escolar quanto aos alunos que estão na escola, mas não 
se apropriam do mínimo indispensável para viver em sociedade, parece que 
o grande desafio do atual momento histórico, no que diz respeito ao direito à 
educação, é fazer com que ele seja, além de garantido e efetivado por meio 
de medidas de universalização do acesso e da permanência, uma 
experiência enriquecedora do ponto de vista humano, político e social, e que 
consubstancie, de fato, um projeto de emancipação e inserção social. 
Portanto, que o direito à educação tenha como pressuposto um ensino básico 
de qualidade para todos e que não (re)produza mecanismos de diferenciação 
e de exclusão social.(p. 16) 

  
  

A realização deste trabalho justifica-se pelas dificuldades na leitura e na escrita 

apresentada pelos estudantes da turma de 4º ano do ensino fundamental da escola em que 

leciono. De uma turma de 21 crianças, 6 não reconheciam as letras dos seus nomes. Apesar 

de escrevê-los, não sabiam nomear essas letras.  

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi realizado em uma turma de quarto ano, com seis dos seus alunos por 

serem crianças que escreviam seus nomes, mas não reconheciam as letras. As atividades 

desenvolvidas foram realizadas no período de março a dezembro de 2015. Enquanto eu 

trabalhava com esses seis alunos, os demais realizavam atividades pertinentes à série.  

 Por acreditar tanto na importância do lúdico na sala de aula, independente da série 

escolar, a sala de aula da turma dessa pesquisa era organizada de forma estimulante e 

agradável, embora o espaço fosse pequeno e a estrutura física não ajudasse. No fundo da 
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sala havia uma enorme linha do tempo que era preenchida criativamente pelas crianças 

conforme a história era descoberta, nas paredes laterais tinha um grande mapa do mundo 

que ficava ao alcance das crianças, destaquei isso, pois via muitas salas de aula com os 

materiais pedagógicos no alto, justamente para a criança não tocar e não estragar. Existiam 

dois murais na sala, um de frente para o outro. Em um ficavam os trabalhos feitos pelas 

crianças e, no outro, ficavam palavras escritas que indicavam os valores (respeito, confiança, 

consciência) que eram semanalmente discutidos com a turma. Na parede lateral tinha uma 

mesa de jogos que foram confeccionados pelos alunos ao longo do ano (Nunca Dez, Roda 

da Soma, Trilha da Reciclagem, entre outros e uma caixa de livros para deleite. Fiz um 

caderno que dei o nome de “Facebook”. Escolhi chamá-lo com o mesmo nome da rede social 

disponível na web, pois tinha como objetivo a sua circulação entre as crianças na sala. Elas 

escreviam comentários e colocavam desenhos nas páginas do caderno para que os colegas 

lessem e curtissem as páginas uns dos outros. O combinado feito por mim e pelas crianças 

era: datar, assinar e criar um status: uma frase, ou um texto sobre o desenho ou sobre o dia. 

Todas as folhas tinham um espaço para receber curtidas dos amigos. Uma mesa foi separada 

e ornamentada para o “Facebook”. Um dos meus objetivos com esse material era o 

acompanhamento diário da evolução da escrita da turma em geral. Próximo à minha mesa 

tinha um armário de ferro, que as crianças tinham livre acesso. Lá elas encontravam: 

canetinha, lápis, cola, tesoura, papel, tinta, régua, caderno, borracha. O quadro branco era 

enfeitado com os símbolos do “Facebook” e um alfabeto grande com letras bastão e cursiva. 

A seguir apresento uma foto tirada desse caderno: 

 

FIGURA 1 – Foto do caderno denominado “facebook” 

 
Foto do “Facebook” 

 



17 

 

No primeiro dia de aula, antes mesmo de iniciar os meus estudos no Programa de 

Residência Docente, solicitei que cada aluno escrevesse uma frase para que eu conhecesse 

a escrita de cada um. Nesse momento, descobri que seis alunos ainda não haviam se 

apropriado do sistema de escrita alfabético.  

 

4.1 Avaliação Diagnóstica 

 

A primeira atividade realizada para o produto final, em 13 de maio, foi uma avaliação 

diagnóstica apenas com as seis crianças que estavam ainda no início do processo de 

alfabetização. O objetivo era o de identificar os conhecimentos dos alunos sobre leitura e 

escrita. Para tal, foi confeccionado uma folha de atividade com seis imagens, cujos nomes 

deveriam ser escritos pelas crianças. Além disso foi solicitado que escrevessem um pequeno 

texto usando aquelas palavras.  

Para que a avaliação fosse feita durante todo o processo, essa mesma estratégia foi 

realizada em mais dois momentos: nos dias: 15 de setembro e 11 de dezembro. O objetivo de 

realizar a mesma atividade em situações distintas foi o de perceber a evolução da escrita das 

crianças a partir de um instrumento que expressasse de maneira concreta os seus avanços. 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky em seus estudos e pesquisas apresentam, de maneira clara 

e objetiva, a forma como é compreendido o sistema de escrita alfabético pelas crianças, de 

acordo com a psicogênese da língua escrita, como aponta Morais (2012): 

 
 
Seguindo a perspectiva piagetiana, as autoras da psicogênese da escrita 
assumiram que um novo conhecimento sobre o sistema alfabético não surge, 
simplesmente, do exterior, a partir de informações transmitidas pelo meio (a 
escola, a professora), mas é fruto da transformação que o próprio aprendiz 
realiza sobre seus conhecimentos prévios sobre o mesmo sistema de escrita 
alfabética, ao lado das novas informações com que se defronta e que não se 
encaixam naqueles conhecimentos prévios. E que, por isso, funcionam como 
fonte de desafio e conflito. (p. 53) 
 
  

 Cada uma das hipóteses da psicogênese da língua escrita é assim definida, de acordo 

com MORAIS (2012):  

 Pré-silábico – a criança ainda não percebe a escrita como a língua falada, escreve 

geralmente com códigos da sua realidade. Por exemplo, se sabe escrever o próprio 

nome, utilizará letras dele para escrever diversas palavras.  

 Silábico – a criança já começa a perceber a escrita como a língua falada. Ela escreve 

pelo menos uma letra para cada sílaba. Esta fase é dividida em silábico sem valor 

sonoro (quando a criança percebe que uma letra pode representar o som da sílaba, 

mas não utiliza uma letra que corresponda ao som percebido) e com valor sonoro 
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(quando a criança utiliza uma letra que corresponde ao som percebido por ela na 

sílaba. Por exemplo, para a palavra BANANA, a criança pode escrever (A A A)).  

 
A aparição de uma hipótese silábica significa, de fato, uma grande revolução 
no modo como a criança responde às questões o que e como. Com relação 
à primeira, ela passa, finalmente, a interpretar que o que a escrita nota e 
registra é a pauta sonora das palavras que falamos. Quanto à segunda 
questão, sabemos que, no auge da hipótese silábica, ela concebe que, para 
cada sílaba pronunciada, deve-se colocar uma letra. (MORAIS, 2012, p. 58) 
 
 

 Silábico-alfabética – é a transição entre a fase silábica e a alfabética. A criança começa 

a perceber que as sílabas podem ter mais de uma letra. Por exemplo, na palavra 

APITO, a criança pode escrever A PI O. 

 Alfabética – esta é a fase final. A criança normalmente escreve uma letra para cada 

fonema, mas é muito comum erros ortográficos, como por exemplo, na palavra 

TESOURA, ela pode escrever TE ZO RA. 

 
 
A criança recém-chegada a uma hipótese alfabética ainda “acredita no 
princípio alfabético”, isto é, ela pensa que prevalece a “lógica” originalmente 
idealizada para o sistema, segundo a qual cada letra deveria equivaler a um 
(único) som e cada som deveria ser notado por uma (única) letra. Assim, ao 
colocar uma letra para cada som, tal como pronuncia as palavras, ela tende 
a pensar que seus problemas de escrita estão resolvidos. (MORAIS, 2012, p. 
64) 
 
  

Os resultados dessas avaliações realizadas durante o período de março a dezembro 

serão apresentados no capítulo 6. 

 

4.2 O Projeto 

 

Devido às dificuldades apresentadas durante o percurso especialmente a mudança de 

escola e a necessidade de dividir uma sala com outra professora, não foi mais possível dividir 

a turma em dois grupos para realização de atividades distintas de leitura e escrita. Assim, foi 

necessário realizar um projeto que abrangesse toda a turma. Naquele momento, considerei 

positivo, pois os alunos que eram alfabéticos ainda tinham muitas dificuldades na leitura e 

escrita. Dessa maneira, eles tiveram a oportunidade de avançar no seu processo de leitura e 

escrita também. Todavia o foco permaneceu nas seis crianças em processo de alfabetização. 

O projeto foi denominado “Alfabeto Ilustrado” que tinha como principal objetivo destacar a 

importância do uso social da escrita na realidade de cada criança. Conforme Magda Soares 

(1988): 
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Os valores da leitura sempre apontados são aqueles que lhe atribuem às 
classes dominantes, radicalmente diferentes dos que lhe atribuem às classes 
dominadas. Pesquisas já demonstraram que, enquanto as classes 
dominantes veem a leitura como fruição de horizontes, de conhecimentos, de 
experiências, as classes dominadas a veem pragmaticamente como 
instrumento necessário à sobrevivência, ao acesso ao mundo do trabalho, à 
luta contra as condições de vida. (p.17) 

 
 

As crianças precisavam perceber que a leitura abria portas para uma nova vida e não 

apenas para sobreviver como muito bem escreveu Magda (1988). A organização do projeto 

ficou desta maneira: 

 PRIMEIRO DIA  

No primeiro dia, propus uma atividade de sensibilização com a temática apresentada, 

explorando os conhecimentos prévios dos alunos, através de discussões sobre o alfabeto. 

Entreguei quadradinhos de E.V.A. e pedi que as crianças escrevessem três vezes todas as 

letras do alfabeto. Fiz a mediação nesse momento, auxiliei as crianças que ainda não 

conheciam todas as letras do alfabeto. Cada criança colocou essas letras em um envelope. 

Entreguei papel em forma de quadrado de 8cm e pedi que as crianças desenhassem um 

objeto. Cada criança desenhou quantos objetos sentiram vontade.   

 SEGUNDO DIA  

Com o alfabeto construído e as figuras desenhadas, as crianças tentaram montar a escrita 

dos objetos. Eu questionei: Com que letra começa essa figura? Qual a vogal que acompanha? 

Quantas sílabas têm essa palavra?  Pedi que elas escrevessem as palavras no caderno. 

 TERCEIRO DIA  

Confeccionamos um cartaz: Você vê o alfabeto?  

No cartaz foram expostas todas as figuras e suas escritas em E.V.A.  

 QUARTO DIA  

Entreguei quadradinhos de CARTOLINA e pedi que as crianças escrevessem três vezes todas 

as letras do alfabeto. Eu fiz a mediação nesse momento, auxiliei as crianças que ainda não 

conheciam todas as letras. Cada criança colocou as letras em um envelope. 

Confeccionamos um bloco com alfabeto ilustrado (treze folhas de papel A4 deitado e 

dividido ao meio, cada metade a criança escreveu uma letra do alfabeto). 

 QUINTO DIA  

Entreguei encartes de supermercado e pedi que as crianças recortassem produtos que elas 

conheciam. 

 SEXTO E SÉTIMO DIA  

Peguei cada figura recortada e pedi que as crianças dissessem o nome do produto. Questionei 

qual era letra inicial de cada figura. Separei as figuras que iniciavam com a mesma letra. Pedi 

que colassem as figuras nas letras iniciais do bloco alfabeto ilustrado, por exemplo, xampu 
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(colar no X). 

Dividi o quadro branco com o nome de cada criança (Wi., Lu., E., R., LC. e Ka.). Coloquei as 

crianças sentadas na frente do seu nome. iEu pergunta para cada criança o que tinha em 

cada letra do seu bloco, por exemplo, Wi., qual a figura que está na letra B do seu bloco? (Wi. 

respondeu “bombom”), eu perguntava como se escrevia a palavra e as crianças iam 

soletrando. Esse processo se repetiu até terminar todo alfabeto. As crianças que tinham a 

mesma figura escreviam juntos.    

 OITAVO DIA  

Entreguei revistas e livros para que as crianças recortassem figuras e continuassem com a 

ilustração do bloco. Desta vez, a criança pegava a figura, montava a palavra com o alfabeto 

móvel de cartolina e eu só auxiliava quando achasse necessário, dizendo apenas onde era 

necessário repensar. 

No jogo “Soletrando”, eu apresentei a figura com a escrita e as crianças soletraram toda a 

palavra. Cada criança teve a oportunidade de soletrar dez palavras em dois minutos, cada 

palavra acertada ganhava uma bala. 

 

FIGURA 2 – Fotos do projeto: alfabeto ilustrado 

   
Fotos tiradas durante o projeto: Alfabeto Ilustrado, na escola “vizinha. 
 

No capítulo seguinte apresento os autores com os quais dialoguei para a confecção 

deste trabalho. 

 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Para fundamentar esse trabalho e a minha prática docente busquei respaldo nos 

seguintes teóricos: Bernardelli (2003), Andrade e Marques (2015) para explicar a importância 

do lúdico. Mata (2015), Gonçalves (2015) e Geraldi (2005) para compreender as dificuldades 

na aprendizagem e falar a sobre alfabetização. Por fim, Rato (2011) mostra a importância da 

Meditação Laica Educacional®. 
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5.1 A importância do lúdico 

 

O lúdico faz parte da vida das crianças e, na maioria das vezes, é através dele que 

elas aprendem. Entretanto, infelizmente, muitas vezes a escola ainda não percebe a sua 

importância na aprendizagem, pois acredita que a brincadeira precisa ser esquecida depois 

da educação infantil, sendo este, o único espaço para as brincadeiras, jogos e diversão. O 

ensino fundamental é o lugar da seriedade e dos conteúdos chatos e sem sentidos. Enfim, a 

escola vem se transformando em um lugar desinteressante e nostálgico. O momento de 

felicidade é o recreio. Como afirma Bernardelli: 

 
 
(...) os jogos, os brinquedos e as brincadeiras colaboram para uma vida mais 
significativa e prazerosa para a criança. Por isso, há muito tempo, os 
estudiosos da Educação defendem as atividades lúdicas como recursos para 
o desenvolvimento de ações pedagógicas significativas, como aquisição da 
leitura e da escrita, conceitos matemáticos, dentre outros. (2015, p. 24) 
 
 

Um exemplo disso era o aluno LC. que era pré-silábico, tinha problemas com a 

concentração para realizar as atividades, era uma criança extremamente agitada, entretanto 

adorava montar quebra-cabeça e tinha muita agilidade e facilidade ficando super concentrado 

e calmo neste momento.  

Notava-se nessa criança uma habilidade que a escola não conseguia reconhecer, pois 

o que importava para ela era que o aluno aprendesse a ler, escrever e realizar as quatro 

operações matemáticas. LC. era taxado pela escola como o aluno problema e não como a 

criança que montava quebra-cabeça rapidamente e que desenhava perfeitamente. LC. era o 

aluno com conceito irregular e não podia seguir adiante. 

 
 

Como promover oportunidades mais justas e democráticas para aquelas 
crianças que destoam do modelo de escola ainda dominante, que cobra 
resultados, e que, por isso, são rotuladas como “atrasadas”, “imaturas”, 
“carentes” e tantos outros adjetivos utilizados para justificar a discriminação, 
a reprovação, a exclusão, o fracasso escolar? (MATA, 2015, p. 17)  

 
 

  O trabalho que foi realizado ao longo do ano letivo esteve sempre acompanhado do 

lúdico. Os alunos descobriram os encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, diferentes 

gêneros textuais (receita, artigo, carta, lenda, fábula, piada e tipos de textos (informativo, 

narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo), pontos cardeais e colaterais, tipos de 

energias (solar, eólica, hidrelétrica, combustível), história do Brasil, a cultura indígena e 

africana, fração, as quatro operações matemáticas, medidas (massa, comprimento, tempo), 

reciclagem, importância da água, dentre outros tantos conteúdos obrigatórios pertinentes ao 

quarto ano. Entretanto, tais conteúdos foram conhecidos de forma lúdica, através de 
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entrevistas, diários, jogos, brincadeiras, receitas, vídeos, músicas, “facebook”, competições, 

dramatizações. As crianças aprenderam brincando. Acredito que tudo isso ficará na memória 

delas, pois o conhecimento foi construído. Para Andrade e Marques (2003): 

 
 
A brincadeira para o adulto “até pode” ser compreendida como uma questão 
de passatempo, para a criança, entretanto a brincadeira é uma questão de 
sobrevivência. Ela é a única ferramenta que ela possui para compreender o 
mundo e interferir na vida. Brincando, a criança desenvolve o corpo e seus 
ritmos, o relacionamento com as pessoas e seus limites (p. 41). 

 
 

 

A criança aprende através das brincadeiras e jogos, pois facilita a sua compreensão. 

O professor é o mediador entre o conhecimento e a criança, é ele que pode fazer com que a 

criança compreenda certo conteúdo de forma lúdica. A diferença de um adulto experiente e 

um educador, é que o segundo tem intencionalidade no que ensina nada é por acaso, tudo é 

planejado com objetivos já idealizados pelo educador. 

O conteúdo é necessário e até mesmo obrigatório para cada ano de escolaridade, mas 

cabe ao professor transformar esse conteúdo em algo prazeroso e significativo ao aluno, pois 

ao contrário os conteúdos serão apenas conceitos descolados da realidade do educando. 

Para que as crianças assimilam os conteúdos de forma prazerosa, o jogo e a brincadeira são 

o melhor caminho. 

 

5.2 Alfabetização 

 

O analfabetismo não é um problema exclusivo do professor, mas de um sistema que 

não tem interesse algum em educar e conscientizar a grande massa populacional, pois é 

muito mais interessante ter seres obedientes e não pensantes do que pessoas indagadoras 

e reflexivas. Como afirma Gonçalves (2015): 

 
 

Não nos parece justo depositar na escola – particularmente na professora – 
a responsabilidade de resolver todas as dificuldades relativas à alfabetização. 
Mas também não nos parece justo que a escola e – particularmente – a 
professora se isentem da responsabilidade que lhes compete na busca de 
alternativas que possam contribuir para alterar o panorama da educação em 
nosso país. (p. 55) 

 
 

 No início da graduação em pedagogia fui apresentada por uma Professora, que 

ministrava a disciplina “Movimentos Sociais”, a uma reportagem da revista Veja que tinha uma 

entrevista com o prefeito da cidade de Quixaba em Pernambuco, Antônio Ramos da Silva 

(1993 a 1996). Ele investiu em educação, durante o seu mandato, quarenta por cento do 
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orçamento do município. Esse fato bastaria para escandalizar o país e as mídias. Contudo, 

inacreditavelmente, esse prefeito era analfabeto. Como assim? Um prefeito analfabeto e 

pensando na qualidade da educação dos seus eleitores? Isso é possível? Esse fato foi real e 

fez a pequena cidade se transformar num exemplo na área da educação. Em sua entrevista 

diz: “Educação é coisa simples, que não precisa de muito dinheiro nem de grandes planos 

para dar certo”.4 

 Assim como Antonio Ramos, existem muitos outros que são vistos como analfabetos, 

porém são seres reflexivos e capazes de transformar o mundo. Atualmente, Antonio é 

vereador e o seu município, que tinha uma nota, em 2005, de 3,3 (três vírgula três) no Ideb 

(índice de desenvolvimento da educação básica) e passou para 6,2 (seis vírgula dois) em 

2013. Teria o investimento na década de noventa gerado reflexos nos dias atuais?  

 A reportagem é emocionante. Antonio tem muita consciência sobre a importância da 

educação na vida de uma pessoa. Ele diz “para as pessoas que frequentaram a escola, é 

impossível imaginar como vive um analfabeto. É como viver em outro mundo, em que todos 

falam uma língua que você não entende. Tenho muita inveja de quem sabe ler. Ao viajar, tenho 

de levar junto um secretário. Sem isso, não consigo fazer nada, nem mesmo ler as placas de 

rua”. 

Alfabetizar é importante, é imprescindível, mas precisa ser de forma contextualizada e 

ter significado para o educando. Dizer que “B” com “A” faz “BA” e dar um texto “O bebê baba” 

e achar que a criança tenha interesse e responda a esse estímulo é inviável! Como aponta o 

autor: 

 
 

Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias 
de trabalhos com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o 
relacionamento com os alunos, tudo corresponderá, nas nossas atividades 
concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos. Em geral, quando 
se fala em ensino, uma questão prévia – para que ensinamos o que 
ensinamos?, e sua correlata: para que as crianças aprendem o que 
aprendem? – é esquecida em benefício de discussões sobre o como ensinar, 
o quando ensinar, o que ensinar, etc. (GERALDI, 2005, p. 40 IN GERALDI)   
 

 

A escola necessita se reinventar, transformando-se em um lugar interessante, onde as 

crianças se sintam livres para criar.  

Torna-se necessário um maior investimento na educação, todas as crianças deveriam 

ter o direito de estudar em uma escola com a estrutura do Colégio Pedro II, assim como todo 

professor deveria ter o direito de trabalhar em um colégio com essa estrutura, que permite 

que o professor planeje, pesquise, estude. 

 

                                                 
4 Entrevista na Revista Veja em 13 de março de 1996, p.7 



24 

 

5.3 A importância da Meditação Laica Educacional® nas escolas 

 

Vivemos na era digital, tudo é realizado num piscar de olhos. Estamos sempre 

correndo e preocupados com a hora. Não temos mais tempo para reparar no céu, nas estrelas, 

no mar. Não paramos mais para conversar com os amigos. Estamos apressados demais para 

tudo isso.   

Muitas crianças são rotuladas com hiperatividade, entretanto, a maioria delas apenas 

não conseguem gastar toda a sua energia, pois não brincam mais na rua. Elas estão 

fascinadas e dependentes da tecnologia (celulares, tablet, vídeo game, televisão, etc.) ou 

simplesmente por causa da violência que vem aos poucos tirando nossa liberdade. Nas 

instituições como escolas e igrejas geralmente é o momento que a criança interage com outras 

crianças, entretanto essa interação nem sempre é facilmente administrada.  

 
 

A preocupação com a educação emocional a partir da idade escolar pode ser 
um fator de diminuição de comportamento que vêm prejudicando o 
desenvolvimento de relações harmoniosas. Para dar uma ideia de sua 
importância para além da idade escolar, podemos considerar, também, a 
importância da emoção sob o ponto de vista da prática clínica das 
psicoterapias contemporâneas. (RATO, 2011, p. 77) 

  
 

A minha turma, como já descrita, era bastante agitada e quando descobri a Meditação 

Laica Educacional® minhas angústias foram amenizadas. Eu não imaginava qual seria o 

efeito que a meditação poderia causar na minha turma, na verdade nem sabia se iria funcionar. 

Na primeira aplicação da técnica percebi uma mudança de comportamento de algumas 

crianças, com a continuação da aplicação semanalmente pude perceber um enorme avanço 

na aprendizagem, pois as crianças estavam mais concentradas nas atividades. Como afirma 

Rato: 

 
 

O relaxamento consciente provê aos estudantes grande capacidade de 
expandir um olhar interno a si mesmo e às suas relações com terceiros, assim 
como, ajuda a focalizar a atenção no controle de seus comportamentos e nas 
tarefas da escola. (2011, p. 82) 
 
 

A meditação permitia que os alunos se conhecessem. Era o momento que eles 

olhavam para dentro de si. Fiquei muito feliz e orgulhosa de poder oferecer a oportunidade de 

viverem essa prática, pois não é acessível a todos.  

 

6 RESULTADOS 

 

Como dito anteriormente, foram feitas três avaliações diagnósticas, com os seis 
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alunos, nos quais o trabalho foi focalizado. Todos as crianças em questão tiveram um avanço 

no seu processo de leitura e escrita, ainda que com conhecimento nesta área ainda 

insuficiente para as demandas da série seguinte. Apresento a seguir os resultados das 

avaliações diagnósticas que foram instrumentos de acompanhamento da evolução dos 

alunos.  

 

TABELA 1 – Resultado no dia 13/05/2015 (primeira avaliação) 

Nome Nascimento Fase Escrita Exemplo de Escrita Observações 

E. 22/10/04 Pré-silábico Bdra (bola) Escrita sem separação. 

Ka. 21/03/03 Pré-silábico Voia (flor) 

Muitas palavras 

escritas ela copiou de 

um amigo. E outras 

eram palavras já 

gravadas. 

LS. 03/06/04 Pré-silábico tiou (menina) 
Utilizou letras do seu 

nome. 

LC. 24/08/04 Pré-silábico Carsers (bola) Escrita sem separação. 

R. 17/06/05 
Silábico com 

valor sonoro 
DIA (menina) 

Começa a perceber os 

sons das sílabas.  

Wi. 01/11/04 Pré-silábico Disia (telefone) Escrita sem separação. 

 

Em maio, percebia-se que a maior parte das crianças ainda estavam nas hipóteses 

pré-silábicas. As crianças não estavam avançando nas suas escritas a partir dos conteúdos 

pertinentes ao quarto ano, então decidi trabalhar separadamente. Entretanto, muitas coisas 

aconteceram no período de junho a outubro, fui convocada duas vezes para o curso de 

formação do Município do Rio de Janeiro e precisei me ausentar por quatro semanas (duas 

semanas em maio e duas em agosto) e logo em seguida a minha escola iniciou o problema 

da falta de água e luz e as crianças começaram a sair mais cedo. Em julho, as férias foram 

adiantadas e prorrogadas até a segunda semana de agosto. No retorno das aulas fomos 

alocadas em outra escola, onde precisei dividir uma sala de aula com outra turma. Esse 

período foi complicado tanto para os alunos como para mim. Durante esse período fiz o 

minicurso Meditação Laica Educacional® e em 21 de agosto apliquei a técnica na minha 

turma. 

No dia 30 de junho aproveitei o projeto que estava sendo realizado no Colégio Pedro 

II pelas residentes, denominado “Cultura Indígena”. Nele foi trabalhada a diversidade étnica, 

social e cultural no Brasil. As crianças demonstraram curiosidade sobre os indígenas no 
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Estado do Rio de Janeiro e então, o projeto seguiu essa linha. Na escola de origem foi 

trabalhado do mesmo jeito, mas as crianças não demonstraram interesse em pesquisar. Todas 

as atividades foram realizadas da mesma forma. O único diferencial foi que as crianças, em 

processo de alfabetização, receberam um texto informativo e escreveram palavras com auxílio 

do alfabeto móvel com mediação feita por mim. Nessa atividade, a aluna E. demonstrou um 

enorme avanço na leitura, percebendo os sons de muitas consoantes. Essa atividade foi em 

grupo. As outras crianças fizeram uma produção textual sobre tudo que haviam descoberto 

sobre os indígenas.  

Em julho a escola de origem teve um curto circuito e toda parte elétrica da escola ficou 

comprometida. Todos os professores e alunos tiveram o recesso adiantado e prolongado até 

o dia 11 de agosto. Entretanto, não retornamos para a escola, pois a mesma ainda permanecia 

em obra. A escola foi alojada em uma escola “vizinha”. A minha escola, tinha 5 turmas, mas a 

“vizinha” só tinha três salas para oferecer. Por esse motivo as turmas foram organizadas da 

seguinte maneira: 1º e 2º anos numa sala, 3º e 4º anos em outra sala e o 5º ano em uma sala 

separada.  

A dificuldade que já era grande no início do ano, multiplicou-se. Imagine dividir a sala 

com outra turma, outra professora. Imagine duas professoras dando aulas completamente 

diferentes! Mais um desafio, mais uma complicação! 

Com toda essa situação acontecendo na minha escola, no dia 04 de agosto iniciei o 

minicurso “Meditação Laica Educacional®”. Esse minicurso foi sensacional, pois auxiliou 

muito na concentração dos alunos nas atividades propostas e também na mudança de 

comportamento. Crianças que antes eram agitadas e desinteressadas depois da aplicação da 

técnica, elas começaram a ficar mais calmas e concentradas.  

No dia 20 de agosto, o aluno G. brigou com um aluno da escola “vizinha”. Eles trocaram 

socos e chutes e, em uma tentativa desastrosa de apaziguar a briga, eu acabei levando um 

soco no braço o que fez meu relógio abrir e quase cair no chão. Na hora do nervosismo fiquei 

brava e gritei com o aluno e levei-o para a secretaria. Esse acontecimento fez perceber a 

urgência de tentar a técnica da meditação. Ela estava sendo adiada, pois, sinceramente, não 

conseguia acreditar na sua eficácia, mesmo tendo a professora apresentado diversos relatos 

de professores atuantes em diversas áreas de ensino, inclusive de uma professora do 2º ano. 

No primeiro dia de curso da Meditação Laica Educacional®, a professora fez uma propaganda 

maravilhosa sobre a técnica e comparou-a um sanduíche conhecido como “x-tudo”, pois como 

ela mesma disse esse sanduíche é composto por ingredientes que já existem no mundo, mas 

o “x-tudo” foi inventado por alguém, assim é a técnica, seus componentes estão no mundo. 

Como diz Rato (2015), a meditação: “trata-se na verdade de uma prática cultural encontrada 

em diferentes povos e em diferentes épocas. Foi disseminada principalmente pela cultura 

oriental, mas não deve ser considerada de domínio dela” (p.17). No segundo dia do minicurso, 
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a técnica foi realizada e meditamos. Tentei oferecer o silêncio5 à turma como foi solicitado pela 

professora na aula anterior, mas não obtive êxito, talvez por medo de não saber o que fazer 

depois. No terceiro encontro, recebemos uma apostila sobre Meditação Laica Educacional® 

confeccionada pela professora, com uma citação de Dellors (1996) sobre a importância da 

educação que me chamou atenção, diz:  

 
 

Cabe à educação a nobre tarefa de despertar em todos, segundo as tradições 
e convicções de cada um, respeitando inteiramente o pluralismo, esta 
elevação do pensamento e do espírito para o universal e para uma espécie 
de superação de si mesmo. Está em jogo – e aqui a Comissão teve o cuidado 
de ponderar bem os termos utilizados – a sobrevivência da humanidade. 
(DELORS, 1998, p.15-16 apud Rato, C., 2015, p.18)    

 
 

Enfim, a técnica foi aplicada na turma.  

No início da aula houve uma tentativa frustrada de explicar como seria a rotina do dia, 

mas não foi possível falar tamanha agitação da turma. Portanto, naquele momento resolvi 

iniciar oferecendo o silêncio de forma amorosa e feliz como foi orientada pela professora. 

Durante uma hora e vinte minutos aguardei pacientemente o silêncio. Nesse tempo houve de 

tudo: gritos, palavrões, correria, brincadeiras, desenhos artísticos no quadro. Para finalizar, 

duas crianças brigaram e eu permaneci oferecendo o silêncio, nesse momento uma aluna 

gritou “Tia! Eles estão se batendo, você não vai fazer nada?”, não fiz, apenas aguardei 

pacientemente. A aluna em tentativa de separar a briga acabou levando um empurrão, então 

os próprios alunos que antes estavam animados com a briga dos amigos resolveram separar. 

As crianças seguraram os dois “brigões” e gritaram: “Calma LC., Calma!” Ele acalmou-se, 

sentou-se e todas as outras crianças foram sentando em seus lugares calmamente. E. e W. 

ainda não estavam sentados em seus lugares e eu permaneci quieta com o rosto calmo e 

tranquilo, embora por dentro estivesse enlouquecida com todos os acontecimentos. A sala 

tinha virado um ringue de luta e eu não disse uma palavra, não dei um grito sequer. As crianças 

perceberam que eu queria que E. e W. fossem para seus lugares e os fizeram ir. A sala ficou 

em um silêncio que nunca tinha existido.  

Então, após 80 minutos oferecendo o silêncio, fui agraciada com ele, fui até a porta 

calmamente e fechei-a. Eu podia ouvir os meus passos, sinceramente não conseguia 

acreditar no que estava acontecendo. Conversei com os alunos durante aproximadamente 10 

minutos e todos estavam concentrados e atentos. Enquanto eu falava, pensava como aquilo 

era possível. Eu nunca consegui falar por mais de 3 minutos sem ser interrompida. Eu falava 

e eles apenas ouviam. Expliquei que iria fazer uma Meditação Laica Educacional®, ou seja, 

nada tinha a ver com religião, e que ninguém era obrigado a participar, mas quem não 

                                                 
5 Oferecer o silêncio faz parte da técnica da Meditação Laica Educacional® 
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quisesse deveria ficar em silêncio para não atrapalhar. Para minha surpresa todos 

participaram. Realizei todas as etapas da técnica e finalizei com a validação sem 

julgamentos6. Nesse momento ouvi coisas sinceras e outras engraçadas:  

• AC. – Meu pé está com câimbra!  

• C. – O peso da barriga! 

• CE. – O vento! 

• D. – Tia! Eu gostei muito! 

• E. – Morrendo! 

• Em. – Senti o pé! 

• G. – Flutuando! 

• Gu. – Senti tudo! 

• Ka. – Leve! 

• K. – Leve! 

• Lu. – Coração! 

• LC. – Água batendo! 

• M. – Senti o couro cabeludo! 

• W. – Dor na costela!  

• Wi. – Leve! 

• Outros – Senti a água da cachoeira! Senti o sol batendo no rosto! Calmo! Sono! 

Ao término da meditação já era hora do recreio e nesse momento tive duas surpresas 

agradáveis e inesperadas. 

G., o aluno que havia brigado no dia anterior, foi até o menino e na minha frente sem 

pedir nem falar nada, simplesmente apertou a mão do garoto com um gesto de desculpas. E 

LC. e K., os dois brigões do dia, brincaram durante o recreio e no retorno um abriu a porta 

para o outro.  

A técnica foi realizada semanalmente, normalmente às sextas-feiras ou quando 

percebia muita necessidade na turma, ou quando eles pediam. Observei que a turma 

melhorou bastante a agitação e o comprometimento dos alunos com as atividades superou 

as expectativas.   

Nem todos os alunos gostaram de meditar e muitas vezes se recusaram, até porque 

manter-se parado e quieto por um tempo nos dias atuais em que o mundo corre e tudo é on-

line, não é fácil para o adulto, imagina para uma criança. Ainda mais para fazer algo que vai 

mexer com seus sentimentos e emoções. Era um desafio e tanto, teve dias que todos queriam 

meditar e outros dias apenas alguns demonstraram interesse. No entanto, o aluno Wi., 

participante desse trabalho, que incrivelmente adorava meditar, levava muito a sério e se 

                                                 
6 Validação sem julgamentos é a finalização da técnica da Meditação Laica Educacional® 



29 

 

entregava. Ele era o tipo de criança que sentava no final da sala, que não fazia as atividades 

e que não se importava com nada. Na avaliação diagnóstica sua escrita era pré-silábica, não 

reconhecia nem vogal. Percebi que depois das meditações ele era outra pessoa! Ele fazia 

questão de sentar na frente, chamava a minha atenção para ensinar as atividades e realizava 

todas as atividades de casa. Quando perguntei se achava que a melhora dele era por causa 

da meditação, ele confirmou. 

 

FIGURA 3 – Aplicação da técnica: Meditação Laica Educacional® 

 
Foto tirada em 22/09/15 no projeto: Meditação Laica Educacional®, na escola “vizinha”. 

 

TABELA 2 – Resultado no dia 15/09/2015 (segunda avaliação) 

Nome Nascimento Fase Escrita Exemplo de Escrita Observações 

E. 22/10/04 
Silábico 

alfabético 

bola (bola) 

TeleFole (telefone) 

Algumas letras a 

criança ainda não fazia 

a relação som e letra. 

Ka. 21/03/03 
Silábico 

alfabético 

fila (flor) 

menila (menina) 

Algumas letras a 

criança ainda não fazia 

a relação som e letra. 

LS. 03/06/04 Pré-silábico 
ACALMT (menina) 

BLALA (bola) 

Trocou a letra cursiva 

pela bastão, começou 

a fazer a relação som e 

letra. 

LC. 24/08/04 Silábico com BOA (bola) Trocou a letra cursiva 
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valor sonoro REIA (menina) pela bastão, colocou 

pelo menos uma letra 

para cada som. 

R. 17/06/05 
Silábico com 

valor sonoro 

NONINA (menina) 

BOLA  

Algumas letras a 

criança ainda não fazia 

a relação som e letra. 

Wi. 01/11/04 
Silábico com 

valor sonoro 

TEOI (telefone) 

OEK (boneca) 

Trocou a letra cursiva 

pela bastão, começou 

a fazer a relação som e 

letra. 

 

Na avaliação de setembro notei um avanço significativo e percebi que a aplicação da 

técnica da Meditação Laica Educacional® estava começando a surtir efeito nas crianças e 

em mim. Nós estávamos mais calmos e relaxados, as crianças estavam concentradas e 

interessadas nas atividades propostas. 

 

TABELA 3 – Resultado no dia 09/12/2015 (terceira avaliação) 

Nome Nascimento Fase Escrita Exemplo de Escrita Observações 

E. 22/10/04 Alfabético 
bola (bola) 

TelefoNe (telefone) 

Todas as letras foram 

sonorizadas. A única 

dificuldade da aluna 

era formar frases 

completas. 

Ka. 21/03/03 Alfabético 

roza (rosa) 

menino (menino) 

mina (menina) 

A aluna tinha 

dificuldade em formar 

frases. 

LS. 03/06/04 
Silábico com 

valor sonoro 

EIA (menina) 

BOLA (bola) 

HOU (garoto) 

O aluno progrediu 

bastante. Ele já 

colocou uma letra para 

cada som, geralmente 

vogal, em “garoto” ele 

sonorizou o “GA” com o 

nome da letra H (AGA). 

LC. 24/08/04 
Silábico com 

valor sonoro 

BALAO (bola) 

merana (menina) 

O aluno progrediu 

muito. Ele conseguiu 

fazer a relação entre 
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som e letra. 

R. 17/06/05 
Silábico 

alfabético 

MENIRA (menina) 

BOLA  

TLEFOLE (telefone) 

O aluno progrediu 

bastante. Ele 

conseguiu fazer a 

relação entre som e 

letra. 

Wi. 01/11/04 
Silábico com 

valor sonoro 

TEOI (telefone) 

BOEA (boneca) 

Na escrita sua 

evolução foi tímida, 

entretanto o aluno teve 

um avanço 

excepcional. Ele que 

não demonstrava 

interesse pelo 

aprendizado, tornou-se 

o destaque da turma. 

 
Essas avaliações diagnósticas mostraram a evolução de cada criança. Todas elas 

avançaram. A questão é por que elas não avançaram nos anos anteriores? O problema é de 

aprendizagem ou de ensinagem7?  

 
 

Sabemos ser preciso que as professoras revejam suas certezas, seus 
procedimentos, seus modos de ensinar e de se relacionar com as crianças, 
suas trajetórias no magistério, suas rotinas, seu senso comum etc., para 
colocar em xeque os modelos e as práticas hegemônicos e implementar 
novas práticas. No entanto, entendemos que é desconfortável e pode causar 
muita insegurança confrontar o conhecimento que se tem com outros que vão 
nortear novos projetos. Na elaboração de algo novo, parecem ser a etapa 
inicial da transformação e da mudança o estranhamento e o confronto com 
as convicções e as certezas, com as teorias aprendidas e a prática 
conhecida. (MATA, 2015, p. 23)  
 
 

A vida do professor não é fácil, ele não tem tempo para pensar, planejar, estudar, 

entretanto ele não pode transferir as suas dificuldades aos alunos. As crianças selecionadas 

para esse trabalho avançaram em seu conhecimento, pois foi realizado efetivamente um 

trabalho paralelo e diferenciado com cada uma dessas seis crianças. O trabalho não foi fácil, 

mas o acompanhamento do Programa de Residência Docente foi fundamental para esse 

                                                 
7 “Explicando os termos aqui utilizados, o termo ensinagem aqui é utilizado no sentido de que ensinar e aprender 

são processos resultantes da interação dialética entre aquele/a que ensina e aquele/a que aprende, ou seja, ensino e 

aprendizagem são os diferentes lados de uma mesma moeda, onde o ser cognoscente é ser também desejante, em 

movimento de autoria de pensamento”. Nota presente em BEAUCLAIR, João. Para Entender Psicopedagogia: 

perspectivas atuais, desafios futuros. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2006. 
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progresso. 

 

Segue abaixo os avanços conquistados por cada criança selecionada para esse 

trabalho: 

 E.  

A aluna evolui muito no início do ano não reconhecia as vogais e não tinha ânimo para 

as atividades propostas. No final do ano letivo, estava lendo e escrevendo frases 

simples. Entretanto, as complexas ela arriscava sem medo. E. era uma menina quieta 

e não gostava de responder oralmente, nem no quadro. Ao final, tinha que pedir por 

favor para ela não responder a fim de que outros tivessem a oportunidade de falar. 

 Ka. 

Ka. tinha doze anos, ela era irmã do LC. (também fazia parte desse grupo), seus pais 

eram analfabetos, sua mãe assinava com o polegar. Sua família tem muitos 

problemas. Além do LC., ela tem mais sete irmãos. A dificuldade era grande, mas Karol 

era esforçada e dedicada, sua maior dificuldade era não aceitar dizer que não sabia, 

ela preferia “colar”, olhava do amigo. Eu conversava muito com ela e dizia que 

precisava saber o que ela sabia e que não estava ali para dar uma nota ou algo 

parecido. Acredito que ela tenha “enganado” alguns professores dessa maneira. Ela 

evoluiu bastante, começou a fazer a relação entre o som e a letra, já conseguia 

escrever palavras simples. Arriscava escrever algumas frases curtas. 

 LS. 

O aluno demorou bastante para iniciar sua evolução. Acredito que a Meditação Laica 

Educacional® ajudou muito para o progresso do aluno. Pois, depois da prática da 

técnica, LS. começou a responder aos estímulos. No início, eu perguntava: “LS. qual 

a letra inicial da história Lino?”. Ele não sabia responder. Eu dizia que era a letra do 

seu nome, falava o nome da letra, quando perguntava novamente ele esquecia. Hoje 

percebo o aluno muito atento, comprometido, tenta responder. Na maioria das vezes, 

acerta o que foi perguntado. O aluno tinha dificuldade na fala e isso agravava ainda 

mais o seu aprendizado. Conversei com sua mãe no início do ano e disse que ele 

precisava muito de uma explicadora, por conta da grande dificuldade dele. Ela disse 

que colocaria, mas nunca colocou. Ela era analfabeta e só conseguia assinar o seu 

nome.   

 LC. 

Irmão da Ka., um ano mais novo. LC. era um menino de coração muito bom, mas não 

conseguia controlar suas emoções. Quando alguém mexia com ele, ele agredia até a 

pessoa não aguentar mais. Ele já bateu na sua irmã e também em quatro crianças da 
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turma: G., Em., K., AC., até em um pai de aluno ele já bateu. Teve uma vez que ele 

chegou à escola com o rosto todo machucado e inchado, ele havia sido agredido por 

um senhor que viu LC. Mexendo em seu carro. A mãe de LC. achou correto e disse 

que assim ele aprenderia a não virar bandido como o irmão virou. Essa família era 

muito complexa, mas fiz o melhor possível, e isso ia além do ba be bi bo bu. Entreguei 

a eles o meu coração e meu carinho. Com todas essas dificuldades, LC. evoluiu 

timidamente, mas evoluiu. Sua escrita não era mais cursiva, escrevia as letras em 

caixa alta, pois começou a reconhecer as letras que escrevia. 

 R. 

Rafa era uma criança muito complexada. Ele acreditava fielmente que era burro e que 

não sabia nada. Tentei de todas as formas mudar esse pensamento dele. Mostrei a 

ele o quanto ele já sabia e o quanto ele era esperto e inteligente. Ele evoluiu muito, 

mas ainda não se sentia preparado para fazer sozinho. Quando solicitava que ele 

realizasse uma atividade sozinho, ele tentava, mas desistia facilmente, então pedia 

que pensasse na palavra antes de escrever, por exemplo, para a palavra caneca, eu 

perguntava a ele como se soletrava cada sílaba e R. acertava a maioria das sílabas. 

R. só precisava perceber que era capaz de fazer sozinho o que fazia com a minha 

mediação.    

 Wi. 

O aluno avançou surpreendentemente. Fiquei muito feliz com sua evolução. Na 

verdade, nós dois ficamos. O olhar dele mudou, antes era um menino avesso a 

qualquer tipo de atividade, fosse ela lúdica ou dinâmica, era notável a sua 

desmotivação com a escola. A meditação fez muito bem para ele. Wi. tinha muito mais 

concentração nas atividades e amava sentar na frente para poder responder todas as 

perguntas. Wi. no início do ano escrevia seu nome com letra cursiva, mas não 

conseguia nomear nem a primeira letra do seu nome. Ao final, além de nomeá-las 

reconhecia quase todo o alfabeto e fazia a relação entre som e letra. Teve um episódio 

na escola em que o aluno me desrespeitou na hora do recreio e resolvi escrever um 

bilhete para sua mãe, mas na verdade só queria ler para ele. Quando li, ele começou 

a chorar e pediu desculpas, pois o bilhete dizia o quanto ele tinha evoluído e o quanto 

eu estava feliz com o seu crescimento, mas que às vezes ele não tinha um 

comportamento adequado e que isso me deixava muito triste. Depois desse dia, 

bastava um olhar, e ele aceitava.  

 
 

Os adeptos do chamado ensino “tradicional” ainda não terão entendido que 
há mais que um modo de aprender e ensinar? Ainda não perceberam que, 
se, do Médio Oriente à América do Sul, a intolerância, a guerra, a fome 
assassinam milhões de Einstein de tenra idade, no mundo dito civilizado, a 
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Escola mata prematuramente outros tantos? Ainda haverá quem insista em 
estéreis processo de adestramento cognitivo, no acumular de aprendizagens 
desconexas e abstratas coladas com cuspes e mnemônicas? Ainda haverá 
quem transforme o ato educativo em uma corrida de obstáculos vencida à 
força de colar nos testes e da parasitagem de “trabalhos de grupo? 
(PACHECO, 2012, p. 91) 

 
 

Não sou adepta ao ensino “tradicional” descrito pelo autor. Acredito na construção do 

conhecimento, na curiosidade da criança, sou adepta a causar espantos nas crianças, pois 

são eles que transformarão informações soltas em aprendizagens significativas. 

Muitas pessoas ao lerem esses resultados podem pensar que são pequenos, mas para 

mim foi emocionante acompanhar a evolução de cada aluno.  

 

 

7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

No início do ano letivo a turma dessa pesquisa era composta de vinte e um alunos, 

sendo que apenas dois conseguiam ler e escrever com autonomia e seis crianças não sabiam 

nomear as letras do seu próprio nome. Ao final do ano, das seis, uma já escreve e lê frases 

simples e as outras cinco tiveram evoluções surpreendentes. Por exemplo, começaram a 

escrever palavras simples. Certamente é tempo de comemorar e agradecer ao Programa de 

Residência Docente que me fez perceber a educação de forma diferente, em apenas nove 

meses de curso fui agraciada com muitos aprendizados. Vale destacar a importância da troca 

de experiências entre professores. E também a oportunidade que tive de conhecer a 

Meditação Laica Educacional®, que transformou a minha vida e principalmente dos meus 

alunos. 

Sinceramente, não acreditei que seria possível tamanha evolução das crianças. Toda 

turma evoluiu e aproveitou de certa maneira a residência, pois ela mudou a forma de eu ver 

a educação. Hoje, quando penso no que será ensinado na aula me questiono: Ensinar para 

quê, para quem e por quê? 

Na minha escola via professores preocupados em passar conteúdos 

descontextualizados da realidade do aluno. Quando ainda estávamos na escola “vizinha”, de 

vez em quando me pegava observando a aula da professora do terceiro ano. Um dia a vi 

ensinando dígrafo para as crianças e fiquei pensando qual a necessidade de uma criança de 

8 ou 9 anos saber o que significa a palavra dígrafo? Nós professores precisamos rever nossos 

conceitos sobre esses conteúdos que não condizem com a realidade da criança. A criança 

pode aprender dígrafo lendo uma história, mas não vejo necessidade de perder um tempo da 

aula para dizer às crianças: “Dígrafo é o encontro de duas letras que, juntas, representam um 
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só som. Exemplos: pássaro, rainha, telha.”8  

As crianças aprendem vivendo, brincando e não copiando, repetindo. Não digo que a 

cópia às vezes não se faz necessária, claro que faz. Por exemplo, para treino ortográfico. 

Nesse momento, posso manter alguns ocupados e com outros dar uma atenção individual. O 

momento da cópia para mim não é o meu descanso, mas o momento de um trabalho paralelo 

e diferenciado. 

Existem dois tipos de formação: a inicial e a continuada. Partindo da minha 

experiência, na primeira, a teoria era muito mais valorizada e geralmente o estudante ainda 

não trabalhava na área e não fazia ideia como seria a vivência. As teorias tão bem descritas 

na graduação por professores experientes pareciam a receita de um bolo perfeito. Tantos 

planejamentos realizados na graduação para uma turma imaginária que pareciam possíveis 

de serem concretizados. Como aponta Mata (2015): 

 
Passamos, então, a questionar a metodologia, a didática, o planejamento das 
aulas, que funcionavam tão bem nas exposições teóricas a que assistimos, e 
sentimo-nos frustradas, porque parece que, na prática, a teoria é outra! (p. 
16) 

 
 

 Todavia, na segunda, o estudante já é um profissional e está apenas se qualificando. 

É necessário que exista um equilíbrio entre a teoria e a prática como afirma Imbernón (2010): 

“A solução está em potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos na 

teoria e na prática de formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias” 

(p.40).   

O Programa de Residência Docente conseguiu manter um equilíbrio entre a teoria e a 

prática, pois fomos orientadas através de teorias que dialogavam com a nossa prática. 

Entramos em conflito durante toda a residência e, para auxiliar na busca incessante por 

respostas, boas leituras indicadas a cada palestra, oficina, minicurso ou encontros com 

supervisora e coordenadora foram de suma importância. 

 
 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente 
a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O 
próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 
concreto que quase se confunda com a prática. (FREIRE, 1996, p. 39) 
 
 

Eu fico pensando qual o ano de escolaridade que mais combina com a minha forma 

de perceber a educação, porque não consigo trabalhar sem o lúdico, não consigo dar uma 

aula em que os alunos estejam sentados sozinhos e copiando do quadro. Eu me sinto mal, 

                                                 
8 Retirado do Livro didático de língua portuguesa do 4º ano: Aprender e criar.  
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vejo as professoras colocando atividades no quadro e sentando em suas cadeiras. Nossa! 

Acho que o único momento em que sento na minha cadeira é para preencher o diário de 

classe e, mesmo assim, muitas vezes faço na hora do recreio. Muitas vezes eu sofro achando 

estar errada e talvez prejudicando os alunos por não, dar-lhes os conteúdos chatos, como 

encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo. Mas aí me questiono: Será mesmo que uma 

criança de 9 anos precisa saber que “lh” do coelho da história se chama dígrafo? Para quê?  

 
 

Mas, nesse sentido, ainda, a ilusão não significa apenas um “engano”, no 
sentido do professor achar que está ensinando alguma coisa e, na realidade, 
o aluno não estar aprendendo; ou do professor achar que o aluno só aprende 
se o professor ensina. Essa ilusão significa, mais profundamente, o professor 
estar ensinando algo do qual ele não está consciente, algo que está implícito 
na sua tarefa, na sua prática, e que diz respeito ao que é dito, divulgado 
(inculcado) e pensado ao nível do senso comum. (SMOLKA, 2012, p. 39) 

 
 

Então, um dia desses fiz uma produção textual coletiva pedindo que os alunos 

resgatassem na memória tudo que fizemos desde o início do ano, e para o meu desespero 

ou felicidade não sei ainda, eles não lembraram o texto informativo, narrativo, poema, o dia 

do índio, do Tiradentes, da Abolição dos escravos, as grandes navegações, a importância da 

água, os tipos de energias, o substantivo, o adjetivo, o verbo, mas lembraram das entrevistas 

que eles fizeram com todos os alunos da escola sobre apelidos, do “facebook”, do diário, das 

brincadeiras indígenas, da salada de frutas e especiarias que comemos; do filtro de garrafa 

pet, dos escravos que eles confeccionaram; da linha do tempo, do cata-vento, dentre tantas 

outras coisas que nem eu lembrava. Cada criança lembrou uma coisa diferente.  

Quando eu era professora do primeiro ano não ficava tão apreensiva, pois o foco era 

alfabetizar, não importava como, mas agora sendo professora do quarto ano, sou cobrada 

pelos conteúdos ministrados. 

Estou sempre em busca do conhecimento, se estou errando é porque estou buscando 

acertar. Essa é a minha prática! 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

 

 

 

Autorização de Imagem  

 

 

 

 

Eu, ........................................................................................................................., professor(a) 

do(a) ......................................................................................, sou aluno (a) do Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II.  

Como parte das atividades do Programa, aplicarei atividades pedagógicas na 

turma....................... , no ano de 2015.    

Peço sua autorização para utilizar registros de imagens feitos durante as aulas,  em 

fotografias ou vídeos, para fim de divulgação em relatórios, apresentações ou publicações em 

meios acadêmicos e/ou educativos, sem identificação dos nomes 

Eu,........................................................................................., responsável legal pelo (a) aluno 

(a) ................................................................................, autorizo a divulgação dos registros 

elaborados nas atividades de aula para fins de divulgação em meios educativos 

e acadêmicos, que serão publicadas sem identificação do seu nome.  

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO B – AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DA ALUNA E. 
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ANEXO C – AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DA ALUNA Ka. 
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ANEXO D – AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO ALUNO LS. 
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ANEXO E – AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO ALUNO LC. 
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ANEXO F – AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO ALUNO R. 
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ANEXO G – AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO ALUNO Wi. 

 

 

 

 


