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RESUMO 
 

Sabrina Vasconcelos de Oliveira Ribeiro. A construção textual e a Aprendizagem 
Significativa – Estabelecendo um diálogo possível. 2015. XX f. 
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. 
 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito do 
Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II na área dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, com uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental, composta por 22 
alunos com idades entre 8 e 10 anos, de uma escola pública de turno único integral no 
município do Rio de Janeiro. As atividades que envolveram este produto foram 
desenvolvidas em conjunto com a turma, estabelecendo-se assim um diálogo entre a 
construção de uma Aprendizagem Significativa e a construção textual dos alunos, 
objetivando valorização de suas experiências durante o processo de Alfabetização e 
Letramento, e ressignificando as práticas pedagógicas através de uma abordagem mais 
dialógica onde o texto exerce sua função social diante de uma perspectiva sócio cultural. A 
partir das práticas elaboradas em conjunto nas reuniões de supervisão e nas conversas com 
os alunos, foram organizadas as atividades que compõem este produto e que 
potencializaram todo o trabalho exercido ao longo do ano com a turma.  
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Aprendizagem Significativa, Construção Textual, Ressignificação de Práticas Pedagógicas.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho apresenta as observações e análises realizadas para este 

Programa de Residência Docente partir de atividades exercidas com uma turma de 3º ano 

do Ensino Fundamental na Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, localizada na cidade 

do Rio de Janeiro. Estas atividades foram elaboradas a partir de reflexões sobre os 

processos que envolvem a construção da escrita dos alunos nos A.I.E.F., Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental.  

 Percebendo a leitura e a escrita como uma atividade social, sua funcionalidade nos 

A.I.E.F. deve ser amplamente repensada e aprimorada. Enquanto professora da escola 

pública há quase dez anos, atuando principalmente em escolas pertencentes a áreas 

conflagradas, percebo que algumas propostas e materiais pedagógicos oferecidos pela rede 

e seus processos avaliativos, a construção do texto escrito do aluno pode, muitas vezes, 

corresponder a uma perspectiva mecânica, tendendo a reduzir o processo criativo e 

construtivo do aluno, conduzindo-o a um texto previsível, pouco autônomo e superficial. A 

não superação docente diante de tal realidade gera produções escritas que pouco condizem 

com o potencial real dos alunos, reduzindo a qualidade de seus textos e consequentemente 

tornando-os pouco representativos para seus autores. Sendo este o cenário que venho 

considerando alterar, dedico-me ao aprofundamento sobre as questões da escrita discente 

nos A.I.E.F.. 

 A escola o espaço de reconhecimento das diversidades e valorização da igualdade, 

diante desta compreensão, nasce a construção dos sentidos. Neste âmbito sociocultural a 

construção dos conhecimentos no que refere também à língua escrita é também 

compreendida. E enquanto professora dos A.I.E.F., senti a necessidade de, olhando para os 

processos de aprendizagem dos alunos, reconhecer a possibilidade de modificar minhas 

ações pedagógicas. Aprender a ler e a escrever é uma prática na qual o professor, 

assumindo seu papel neste intercâmbio, pode colaborar com a aprendizagem e com o 

desenvolvimento cognitivo tornando essa ação mais significativa. Para tal desenvolvimento, 

o aluno deve estar ativamente envolvido neste processo, assim como o contexto requer total 

relevância para todo o grupo de alunos.   

 A linguagem escrita depende de todas as outras formas de linguagem que a criança 

vai atravessando durante seu crescimento: gestos, oralidade, desenho e diferentes 

contextos e ambientes. Porém, ao estar inserida no ambiente escolar toda a relevância 

destes outros aspectos e ambientes parece ser esquecida: 
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“A alfabetização, na escola, contrasta violentamente com as condições de 

leitura e escrita, movimentação e saturação de estímulos sonoros e visuais 

fora da escola. A leitura e a escrita produzidos pela/na escola pouco tem a 

ver com as experiências de vida e linguagem das crianças. Nesse sentido, é 

estéril e estática, porque baseada na repetição, na reprodução, na 

manutenção do status quo. Funciona como um empecilho, um bloqueio à 

transformação e à elaboração do conhecimento crítico.” (SMOLKA,2012. P. 

63) 

 

 Todo texto, seja em sua linguagem falada, desenhada ou escrita, pode se fazer 

perceber seu potencial de discursividade, além da riqueza que o mesmo permite quando 

analisado junto aos alunos seus significados e sentidos, isso me fez notar que a 

aprendizagem da língua escrita poderia tornar-se mais significativa, sem abandonar o 

estudo e a comparação das palavras, sua coesão e análise linguística. Diferente disso, na 

atividade escrita deve haver uma relação com a experimentação, oferecendo elementos 

suficientes sobre o assunto, desviando o foco do uso restrito do código e adentrando na 

dimensão simbólica da linguagem nos significados e sentidos. 

Especificamente no que foi desenvolvido no ano letivo de 2015 na turma 1.301, a 

qual eu acompanho pelo segundo ano consecutivo, com relação às práticas envolvendo 

suas produções escritas, houve uma vantagem em poder acompanhar a turma por dois 

anos, por isso me fez perceber que ao final do 2º ano do E.F., com a turma em um processo 

de Alfabetização e Letramento em bom desenvolvimento, as produções escritas não 

correspondiam ao perfil dos alunos que eu conhecia. Notei alguns textos pouco criativos e 

muitas vezes artificiais que, apesar de corresponderem às medidas de avaliação de ensino 

da rede, distanciavam-se do real potencial dos alunos.  

 Através de práticas baseadas também nos princípios da Aprendizagem Significativa 

de Ausubel, apresento este conjunto de atividades e reflexões teóricas que envolveram meu 

trabalho como residente docente e que, além disso, proporcionaram uma importante 

reflexão e reorganização no aprimoramento do meu trabalho pedagógico. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Diante da urgência em promover não só estímulos que motivassem e facilitassem os 

processos de aprendizagem, assim como atividades que possibilitassem a escrita de modo 

significativo para os alunos, o presente trabalho teve como principais objetivos: 

 Planejar e desenvolver junto aos alunos atividades significativas; 

 Ampliar a capacidade de escrita e o potencial leitor do aluno e sua leitura de mundo; 

 Valorizar e garantir que o aluno possa colocar suas próprias experiências neste 

processo de construção; 

 Permitir a aprendizagem a partir das interações com o outro; 

 Pensar maneiras de relacionar conteúdos com sentidos; 

 Gerir a reflexão dos alunos a respeito de seu produto escrito; 

 Promover a experiência da escrita como um bem cultural dentro do processo de 

ampliação e compreensão de mundo; 

 Instigar o desafio, promovendo estímulos para gerar motivações que facilitem a 

aprendizagem do aluno; 

 Oferecer um nível de troca entre os alunos para aumentar seu saber social; 

 Oportunizar o reconhecimento do aluno a respeito da função social do texto escrito; 

 Tornar os textos discentes a materialização de um trabalho discursivo; 

 Oferecer um ambiente alfabetizador com convivência e diálogo.  

 Permitir a revisão do texto pelo aluno para que possa se apropriar das habilidades 

textuais; 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 A turma 1.301, cenário que possibilitou a elaboração deste trabalho, é formada por 

um grupo de alunos com uma característica em comum: envolventes! Composta por 22 

alunos, a turma é resultado do que aconteceu em 2014, quando as turmas de 2º ano foram 

reagrupadas pela direção e coordenação pedagógica, em dois grupos: uma turma “boa” e 

uma turma “fraca”. Tal prática é muito comum na rede pública de ensino, e os que a 

defendem acreditam que reagrupados o rendimento dos alunos ocorre de maneira mais 

produtiva e que o trabalho do professor torna-se mais coeso. Não acredito nesta ideia, mas 

apesar disso, em 2014, quando entrei para escola recebi a turma do grupo considerado bom 

já com esta organização.  

 No meu primeiro diagnóstico com o grupo não os notei enquanto alunos bons ou 

ruins. Um grupo majoritariamente de meninos, sendo somente quatro as meninas que ali 

estavam. Havia uma agitação frequentemente associada ao comportamento de um grupo 

com sua maioria meninos, e a necessidade de mantê-los produzindo era constante, do 

contrário, emergiam os conflitos e as interferências nas aulas. O primeiro ano com o grupo 

decorreu de forma muito intensa, pois havia também a cobrança da direção da escola pelo 

sucesso dos alunos do grupo “bom”. 

 No início deste ano, com a turma no 3º ano dos A.I.E.F., e na possibilidade de 

acompanha-los durante este período, notei algo que me promoveu incomodo e vontade de 

mudança. Notei em alguns alunos muito criativos, com boa oralidade e poder de 

argumentação, pensamento organizado e disponibilidade de aprender, produções escritas 

que pouco representava seus autores. Recordei que no início do ano anterior, esta mesma 

turma possuía certa mecanicidade, artificialidade e até baixo interesse presentes nos 

desenhos e nas pinturas que faziam. Lembro-me que apresentei alguns quadros de pintores 

e algumas obras de arte, através de imagens projetadas no quadro branco, com o objetivo 

de apresentar aos alunos uma possibilidade de maior exploração e criatividade em seus 

desenhos. O resultado desta mostra foi muito positivo, e neste ano, durante uma visita 

guiada ao Museu de Arte Naif ficou claro o encantamento dos alunos pelas obras da 

exposição “Rio de Janeiro Gosto de Você, Gosto dessa Gente Feliz”, associado ao 

reconhecimento das suas possibilidades de criação. Aproveitei o ensejo e logo no início do 

ano apresentei aos alunos obras do artista pernambucano Romero Britto, com obras 

conhecidas internacionalmente e possuidor de um modo de colorir diferenciado. Acrescentei 
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imagens descoloridas do artista em capas de cadernos, atividades, calendários e 

avaliações. Curiosamente, os desenhos e as ilustrações dos alunos pareceram mais 

elaborados e próximos aos seus autores. Ao notar essa evolução, retomei meu 

questionamento em torno das produções escritas, e entendi que precisávamos também de 

reflexão e reformulação neste campo. Foi quando, já na residência, em orientação com a 

professora supervisora, iniciamos as reflexões em torno do texto.  

 Ao longo da minha trajetória docente e discente, diante dos cursos que desempenho 

em minha formação continuada, deparei-me com os conceitos a respeito da teoria da 

Aprendizagem Significativa, formulada pelo psicólogo americano D. P. Ausubel, e venho 

comprovando sua importância implementando algumas atividades em minha prática 

docente.  

 O conceito de Aprendizagem Significativa possui inúmeras possibilidades de 

interpretação e aplicação, na teoria de Ausubel, à qual me detenho, é fundamental o 

reconhecimento dos processos mentais no desenvolvimento da aprendizagem, o teórico 

defende que para que exista uma aprendizagem significativa são necessárias duas 

condições básicas: o aluno precisa ter disposição para aprender e o conteúdo escolar a ser 

aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica (o que 

depende da natureza do conteúdo) e psicologicamente (no que se relaciona a experiência 

de cada individuo) significativo. Há em cada aprendiz uma filtragem dos conteúdos que 

possuem ou não significado, verificando-se então a importância do papel do professor a 

essa dinâmica. Esse entrelace entre a teoria e a minha prática, a meu ver, já existia, apesar 

disso, ainda percebia lacunas existentes nas produções escritas dos alunos.  

 E foi na busca por ampliar a competência discursiva dos alunos que associei os 

conceitos da Aprendizagem Significativa às reflexões a respeito dos conceitos de texto e 

linguagem no ambiente discursivo que é o espaço escolar. Neste cenário, venho buscando a 

reflexão e repensando sobre o texto, sua funcionalidade e seu diálogo entre autor e 

interlocutor, buscando inovar em práticas aqui descritas.  

 Houve um momento, durante o desenvolvimento deste produto final, em que 

considerei utilizar como elemento central a organização dos textos em um formato de 

portfólio. Mas partindo de um princípio que pude construir durante este processo, que 

encara o texto como elemento de interação com o outro, repensei sobre esta prática e 

desconstruí a ideia de associar todos os textos construídos em um portfólio individual por 

aluno. Ampliei a disseminação de suas produções para um ambiente maior e mais 

comunicativo viabilizando-os em diferentes universos discursivos colaborando para que os 

alunos percebam a língua escrita como a expressão de suas ideias, sentimentos, 

informações, de sentidos, de propósito comunicativo a um interlocutor.  
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4 METODOLOGIA 

 

 Ao trazer para este estudo as contribuições da Aprendizagem Significativa, iniciei um 

replanejamento das atividades previamente pensadas para a turma. Felizmente pude 

perceber a urgência desta reformulação ainda nos primeiros meses do ano letivo. Visando 

então facilitar a construção dos sentidos e procurando refletir sobre como os alunos 

elaboram seus pensamentos, uma das chaves da Aprendizagem Significativa. Passei então 

a tentar disponibilizar a escrita como um objeto de conhecimento a ser construído 

gradativamente.  

Já nos A.I.E.F. na escola como um todo, existem cobranças, justificadas por 

avaliações externas que atribuem premiações às escolas e geram uma série de 

contrapontos com relação ao que de fato corresponde à aprendizagem dos alunos, o que 

pode prejudicar a viabilização da construção de um ambiente alfabetizador discursivo. 

Enfrentei essa cobrança. Mesmo assim, procurei alternativas para atrelar as expectativas 

externas à demanda de uma aprendizagem de significados para as crianças.  

 Geraldi (1997) defende que, no discurso da sala de aula, as contribuições 

explanatórias são fundamentais à construção do conhecimento, e confere como 

imprescindível o trabalho com o texto desde a alfabetização, sob uma perspectiva de 

escolha e forma de exploração adequada, o sucesso dentro e fora de sala de aula pode ser 

consequência.  

 Este projeto é então pautado em práticas metodológicas desenvolvidas para 

reconstruir o conhecimento dos alunos sobre a escrita por intermédio de uma intervenção 

organizada e planejada, que possibilite situações reais de comunicação significativa através 

da escrita e da leitura. Acreditando assim na apropriação da leitura e da escrita por meio do 

texto, encarando a língua escrita na sua discursividade.  

Com os alunos em processo de alfabetização e letramento, alguns pontos fundamentais 

foram também destacados: 

 Demonstração e revisão da direção da leitura e da escrita; 

 Sinalização da relação entre fala e escrita, ressaltando que muitas vezes não 

podemos escrever como falamos; 

 Mostrar o espaçamento entre vocábulos na linguagem escrita; 

 Acompanhar a leitura oral do texto escrito apontando no texto, de modo que 

percebam a relação oralidade e escrita; 
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 Explicitar as razões que envolvem as diferentes melodias durante a leitura e mostrar 

seu auxílio na compreensão do que é lido; 

 

 Apresentar os sinais que compõem um texto, diferenciando-os das letras e 

informando sua importância; 

 Destacar as palavras não conhecidas dos alunos e disponibilizar meios que 

permitam sua compreensão; 

 Identificar as mensagens presentes nas diferentes partes de um texto, mostrando 

sua importância para o entendimento do todo; 

  Explorar as diferentes formas de construção em diferentes tipos de textos e suas 

funções. 

Trazendo as contribuições de Bakhtin sobre a escrita infantil nos anos iniciais: 

(...) ainda não escrevem redações e ensaios sobre temas de literatura e, nas 

suas redações (descrições e narrações), utilizam a língua de modo bastante 

livre; por isso, a linguagem desses trabalhos, embora nem sempre correta, é 

viva, metafórica e expressiva; a sintaxe das crianças aproxima-se da fala; 

eles não se preocupam ainda com a correção das construções e por isso 

formam períodos bastante audaciosos, que por vezes são muito expressivos. 

Por não conhecerem nada sobre seleção lexical, o seu léxico é variado e 

sem estilo, ao mesmo tempo que é expressivo e ousado. Nessa linguagem 

infantil, embora de modo desajeitado, expressa-se a individualidade do autor; 

a linguagem ainda não está despersonalizada. (BAKHTIN,2013,p.41 em 

GONDIN,2015) 

 

Torna-se imprescindível então, atrelar as noções sobre o texto que exigem a série, 

associadas a sua construção, sem perder com isso a autenticidade do texto da criança e 

sua personalidade exposta nele. Considerei ir além das questões estruturais e assumi uma 

perspectiva discursiva sobre a minha prática tentando revelar na escrita dos alunos a 

presença dos sujeitos que a partir dos conhecimentos sobre a escrita, sejam capazes de 

construir sua relação com o outro. E desenvolvi ao longo deste ano letivo as atividades que 

aqui serão descritas. 

 

ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Descreverei as atividades que envolvem a construção deste produto final na ordem 

em que possam ser relacionadas com as partes que compõem o texto. A cronologia das 

atividades não teve como objetivo uma evolução gradativa, e sim a construção de uma 

referência leitora eficaz e significativa, com isso o texto irá apresentar as atividades 
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destacando especialmente sua relevância com a estruturação e o desenvolvimento com o 

produto final, independente da ordem em que foram aplicadas. As considerações e a 

realização das atividades dependeram de demandas que entrelaçaram os conteúdos 

pragmáticos da série e de posicionamentos da turma com relação a temas do cotidiano.  

É fundamental destacar que para a aplicação das atividades os seguintes itens foram 

considerados como fundamentais: 

 Utilização de cadernos variados para registro das diferentes atividades e 

sempre tornar os mesmos acessíveis aos alunos em diferentes situações; 

 Escolha de estratégias adequadas ao cotidiano da turma; 

 Definir previamente junto aos alunos os interlocutores de suas produções 

escritas; 

 Salientar as razões que envolvem as diferentes atividades de escrita; 

 Acompanhar sistematicamente todo o processo que envolve a construção 

dos textos individuais e coletivos intervindo de maneira construtiva; 

 Garantir uma reflexão orientada sobre os conteúdos e conceitos a respeito 

dos textos; 

 Possibilitar a realização de atividades contextualizadas, partindo de textos, 

opiniões, temas relacionados aos projetos desenvolvidos na escola ou/e 

situações cotidianas; 

 Permitir e orientar a reescrita do texto pelo aluno, após identificação de partes 

do texto que poderiam ser melhoradas. Essa identificação pôde ser feita 

individual e coletivamente, relacionada não somente a aspectos ortográficos, 

mas em especial a questões coesivas e de coerência; 

 Permitir a troca de textos, para que ao ler o texto do outro o aluno seja capaz 

de elaborar sua criticidade a respeito da leitura e consequentemente ser 

capaz de aprimorar o seu próprio texto; 

 Pesquisa de temas de interesse e organização periódica das produções 

escritas em portfólios individuais, varais literários, apresentações teatrais, 

exposição de desenhos, publicação no Blog da escola, entre outras formas 

de tornar o texto vivo. 

 

No início do primeiro bimestre a escola recebeu a proposta da avaliação de produção 

de texto, prova aplicada a toda à rede municipal. A proposta da prova de produção de texto 

para as turmas do 3º ano era a descrição das características de uma personagem de um 

livro lido. Como forma de sugestão de atividade, e a fim de conseguir orientá-los a respeito 

das características que compõem uma personagem, escolhi a história clássica da 
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Chapeuzinho Vermelho. Após a leitura do livro conversamos sobre as características e 

pensamos em novas possibilidades para a história e suas personagens. Após a roda de 

leitura solicitei que os alunos criassem uma nova história e com isso desenvolvessem uma 

nova Chapeuzinho Vermelho. Foi quando notei que as produções dos alunos eram 

fortemente similares, salvo alguns itens de estruturação e dificuldades ortográficas e 

caligráficas, decepcionei-me com textos que julguei pouco criativos com relação à oralidade 

dos alunos e seu potencial criativo, pois pareciam somente buscar atender a demanda da 

atividade proposta. Neste repensar sobre a prática, elaborei e apliquei junto com as 

crianças, durante uma semana, um projeto que apresentou outras duas histórias que 

também possuíam a personagem Chapeuzinho, porém em uma perspectiva bastante 

diferente do conto clássico. Com base nos livros Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho 

Vermelho – Uma Aventura Borbulhante e no clássico Chapeuzinho Vermelho (Figura 3)¸ os 

alunos tiveram a chance de explorar as histórias, repensar suas diferentes possibilidades e 

reconhecerem possibilidades criativas relacionadas a construção da escrita.  

Esta foi a primeira atividade desenvolvida com a turma que influenciou na elaboração 

deste Produto Final. O projeto se desenvolveu de forma tão satisfatória que inspirou a 

elaboração de um trabalho acadêmico intitulado Desconstruindo a Chapeuzinho – 

Ampliando olhares sobre a construção de personagens, apresentado no VII Seminário Fala 

Outra Escola promovido pela UNICAMP em julho de 2015 (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 4 
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Durante todo o processo, os alunos puderam fazer suposições a respeito das 

histórias que não conheciam, ouviram a contação dos livros e em grupos organizaram fichas 

de informações a respeito das histórias, assimilando noções de pontuação de diálogo em 

trechos das três narrativas. Escreveram também, sobre seus antigos medos recriando 

palavras para denominá-los, como faz a personagem Chapeuzinho Amarelo. Construíram 

dedoches (Figura 1) e criaram suas próprias narrativas com novas personagens 

Chapeuzinho (Figura 2), trabalhando coletivamente e individualmente com solidariedade e 

envolvimento.  

Cabe destacar que a escolha dos livros trabalhados com a turma emergiu de 

diferentes contextos. Alguns foram 

escolhidos por mim de modo a relacionar 

com algum interesse da turma, geralmente 

para a leitura na rodinha. As turmas dos 1º 

ao 3º Ano na rede municipal do Rio de 

Janeiro recebem um acervo para ser 

mantido em sala de aula. Desta caixa de 

livros pré-selecionados pela Secretaria de Educação, foram escolhidos alguns dos livros 

lidos. Outros foram apresentados nos momentos de Supervisão com a professora 

supervisora, que contribuiu na sugestão de livros que estivessem de acordo com as 

propostas que eu pensava para a turma. E ainda houve a sugestão de temas que surgiram 

do dia a dia em sala de aula, onde a demanda da aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos direcionava possibilidades de temas a serem trabalhados. Diante deste contexto de 

construção de um ambiente leitor a mobilidade dos textos no espaço da sala de aula, 

tornou-se muito mais significativa.  

Na verificação da real possibilidade em disponibilizar um ambiente mais envolvente à 

prática escrita, busquei aperfeiçoar as propostas didáticas, oferecendo maior interferência e 

desenvolvimento dos alunos. 

Como parte da proposta da série, algumas questões ortográficas devem ser fixadas, 

fugindo de uma prática reprodutiva e vazia, busquei ao longo do ano, apresentar e reforçar 

as noções das regras ortográficas através de jogos e atividades didáticas que também 

pudessem colaborar para a construção de cartazes. Inicialmente os cartazes compunham 

uma parede (Figura 5) de lembretes de “Como se escreve?” (nome dado pelos alunos), e 

que na falta de espaço para a exposição dos cartazes, foi transformada em um blocão de 

consulta.  

 

Figura 3 
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 Podendo contar com todo o entusiasmo da turma, que já começava a trabalhar 

melhor em grupos, conseguimos desenvolver outras novas atividades coletivas (ex.: jogos 

em equipe, releitura de textos escritos pelos alunos em pares, apoio mútuo nas dúvidas 

ortográficas, entre outras) de modo satisfatório ao longo de todo o ano. As estratégias 

utilizadas no desenvolvimento das atividades transpassaram por planejar, propor e construir 

atividades em forma de miniprojetos que pudessem trazer o significado atrelado a oferta do 

conhecimento, destacando sempre o texto. O texto não surgiu somente como um registro ou 

uma das etapas do desenvolvimento. O texto emergiu do trabalho desenvolvido, assim 

como também foi instrumento inicial para os projetos.  

 Inicialmente, ao final de algumas atividades os alunos perguntavam “Agora é pra 

escrever uma história?”, já com um tom de desânimo, e se surpreendiam quando eu os dizia 

que eles poderiam fazer um registro ou não, escrito ou não. Isso também auxiliou no 

desenvolvimento do processo criativo, e notei que as ilustrações e os desenhos passaram a 

ganhar mais detalhes e cores. E que no decorrer do ano letivo o interesse pela escrita 

tornou-se maior.  

 Um recurso bastante utilizado, que ofereceu mais ludicidade e despertou maior 

interesse dos alunos foi o uso do Datashow. Como acontece em muitas instituições de 

ensino público, o acesso à Internet não é algo com que possamos contar como ferramenta, 

com isso, organizei algumas apresentações em slides no Power Point e notei que esta 

forma de apresentação promovia uma interação mais interessante dos alunos com os 

assuntos e temas sugeridos. Através do uso das imagens trazidas, alguns temas foram 

surgindo a partir de perguntas e dúvidas das crianças, e desta maneira foram enriquecendo 

as aulas. 

 Destaco as apresentações sobre o tema do ano da turma, escolhido pela 

coordenação pedagógica - O Jardim Botânico. Organizei um breve conjunto de fotos antigas 

e atuais sobre o lugar e apresentei aos alunos. Conversamos sobre as imagens, as 

diferenças presentes nas fotos antigas e mais recentes, meios de transporte, vestimentas, 

entre outras coisas. As crianças demonstraram interesse em desenhar a natureza que 

Figura 5 
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haviam visto nas imagens. Tive a ideia de recolher desenhos já prontos de plantas e árvores 

e elaboramos a construção de um cartaz (Figura 6) que foi apresentado por eles na 

celebração da escola dos 450 anos da Cidade do Rio de Janeiro.  

  

Daquela apresentação surgiu a pergunta: “- Antigamente existia Carnaval?”.  

Iniciamos assim uma pesquisa sobre o tema e relembramos algumas músicas antigas de 

Carnaval. Como na comunidade do Salgueiro o Carnaval é um grande evento, desafiei os a 

relembrar as marchinhas e sambas para construir mais um projeto sobre o tema. Após a 

apresentação de algumas marchinhas antigas e já conhecidas, fizemos um desafio, onde 

eles deveriam ilustrar uma parte importante da música e apresentar o desenho para a turma 

tentar adivinhar quais eram as marchinhas. Após o baile de Carnaval da escola e o recesso 

do período de Carnaval, retomamos o tema com uma escrita espontânea e individual sobre 

o assunto, essa escrita foi sim uma maneira de registrar e relembrar sobre as atividades em 

que as crianças estiveram envolvidas durante o recesso do feriado, a proposta da escrita foi 

como um suporte para que ao término, eles pudessem explicar (e não ler) o que fizeram no 

período.  

 A turma organizava suas produções escritas em diferentes cadernos. Havia um 

portfólio (Figura 8) para algumas produções escritas. Este portfólio correspondia a um 

caderno meia pauta, no qual os alunos registravam de maneira escrita e através de 

desenhos seus textos e suas ideias. Os outros cadernos foram direcionados as disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática.  

Figura 6 

Figura 7 
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Outra maneira também utilizada durante todo o ano para a publicação dos textos, 

desenhos e cartazes dos alunos foram os Varais Literários (Figura 9). A ideia inicial era de 

que o Varal fosse um espaço na área externa da sala de aula, e de que fosse fixo para 

atividades da turma. Na impossibilidade de garantir um espaço cativo, repensamos e 

procuramos disponibilizar periodicamente as produções dos alunos, sempre de forma 

acessível e com explicações sobre como as atividades foram desenvolvidas - com isso 

muitos foram os cartazes colocados nos corredores da escola, pátio, porta de entrada da 

sala de aula e até no refeitório.  

Ofereço um destaque a uma das últimas produções escritas da turma, o texto sobre 

o “Amigo Oculto” (Figura 9). Ao trabalharmos com temas relacionados ao final de ano e a 

celebração do Natal, os alunos lembraram sobre tradições existentes nos Natais de suas 

famílias. Um ponto bastante comum foi com relação à tradição da brincadeira do “Amigo 

Oculto” nas famílias das crianças. Um dos alunos sugeriu que fizéssemos também na sala a 

brincadeira, e fomos construindo juntos, como ela poderia acontecer. A problemática inicial 

trazida pelos alunos foi com relação ao presente a ser trocado. Houve alguma preocupação 

sobre compra de presentes, confecção de cartões de Natal e o dia do evento. Para o 

presente sugeri que pudéssemos nós mesmos confeccioná-los, desta maneira não haveria 

custo para os alunos. Indagamos sobre o que poderia ser confeccionado, e como havíamos, 

anteriormente, trabalho a respeito dos símbolos do Natal pensamos em utilizar o mais 

conhecido deles como elemento para confecção do presente do “Amigo Oculto”, a árvore de 

Natal.  

 No dia da Festa de Final de ano da escola, realizamos nossa brincadeira de amigo 

oculto. Cada aluno confeccionou um pinheiro de Natal (ao qual foi inserido um imã e um 

cordão – para que pudessem ser pendurados em suas casas), ofereci como sugestão o 

desafio de que o pinheiro mais criativo seria premiado, e com isso houve muito empenho por 

parte dos alunos em fazer uma arte bonita para seu futuro amigo oculto. Esses pinheiros 

serviram para presentear os amigos que foram sorteados (Figura 10 e Figura 11). Cada 

aluno ficou responsável por elaborar um texto com a descrição da pessoa sorteada. Como a 

Figura 8 Figura 9 
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festividade aconteceu em uma segunda-feira, fizemos a exposição dos textos (Figura 14) 

descritivos na quinta-feira, e até o dia do evento os alunos puderam ler os textos dos 

colegas e tentar decifrar quem era o colega da turma descrito (Figuras 12 e 13). Essa foi 

uma atividade também muito positiva, houve grande empenho dos alunos em fazer 

descrições que pudessem, ao mesmo tempo, descrever sem evidenciar seus colegas. 

Houve então uma relação forte com a identidade de cada um com o seu texto.  

 

 

 

Figura 10 

Figura 11 

MEU AMIGO  

OCULTO É ELE 

É FORTE ELE 

GOSTA DE COMER COMIDA 

ELE É CARECA ELE É 

BRANCO. A ROUPA DELE 

É GRANDE.ELE ADORA 

BRINCAR DE LUTINHA. ELE  

NÃO TEM IRMÃO. 

 

 

 

 

KAUÃ MATHEUS 

Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 13 

Figura 14 
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 Partindo do texto em forma de livros, tivemos dois grandes projetos durante o ano. O 

primeiro foi relacionado ao livro Plantando as Árvores do Quênia (indicado pela Supervisora 

de acordo com a temática que havia demonstrado interesse) e o segundo com o livro As 

Panquecas de Mama Panya (livro que consta no acervo direcionado as turmas de 3º ano). 

Na escolha destes dois títulos houve uma pretensão da minha parte em trazer temas 

relacionados à cultura africana, tão pouco difundida nas escolas apesar das 

regulamentações legais (Lei 10.639/03), que asseguram sobre o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e africana ressaltando sua importância na formação da sociedade brasileira. 

Em ambos os projetos senti a necessidade de escolher estratégias que pudessem ir além do 

texto escrito. A proximidade com a realidade dos alunos aparecia na primeira história como 

a importância do trabalho em sociedade, que na comunidade do Salgueiro é bastante 

intenso (a atuação da Associação de Moradores costuma ser destacada pelos alunos), já na 

segunda história pude identificar que, assim como no livro, a ideia de colaboração e 

solidariedade entre os alunos merecia ser mais bem difundida.  

Procurei trabalhar com as expressões artísticas, e busquei elevar elementos que 

pudessem reconfigurar as razões para essas expressões. Realizamos então leituras 

coletivas, análise das histórias, pesquisa sobre seu ambiente, modo de vestir e 

comportamento dos personagens. Buscamos aplicar conceitos apresentados nas histórias 

dentro do contexto dos alunos, recriamos comidas típicas apresentadas, utilizamos 

diferentes tipos de organizações textuais para acessar a essas informações, registramos 

informações consideradas relevantes, e, surpreendentemente e espontaneamente, em um 

dia em que estive ausente na escola por motivo de saúde, tomei conhecimento de que os 

alunos sugeriram a professora da Sala de Leitura, que ficou com a turma neste dia, a 

encenação de história do livro Plantando as Árvores do Quênia. O trabalho com a 

encenação é uma prática desta professora, e durante o ano conseguimos desenvolver em 

parceria com ela, algumas oportunidades para que os alunos pudessem encenar para 

outras turmas ou em eventos da escola (Figura 15) algumas de suas histórias, recontadas 

ou criadas. Infelizmente, não houve registro fotográfico desta situação, porém ela me foi 

relatada pelos próprios alunos, que orgulhosos contaram com detalhes como ensinaram as 

turmas da Educação Infantil a cuidar melhor das árvores.  

 
Figura 15 
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 Somadas as atividades elaboradas em sala de aula, outras situações também 

contribuíram para construção de uma abrangência textual positiva aos alunos da turma. 

Desde o ano anterior, a turma frequenta mensalmente a Biblioteca da Tijuca onde assiste a 

contação de história através do projeto Tapetes Contadores de Histórias (Figura 16). O 

projeto consiste em contemplar algumas escolas do bairro a frequentarem o espaço da 

Biblioteca da Tijuca para ouvirem as histórias contadas através dos tapetes contadores de 

histórias. Desde 2014, enquanto estava no 2º ano, a turma teve a oportunidade de ir à 

biblioteca para participar do projeto. Uma vez por mês, no horário da manhã, a turma toda 

caminhava por cerca de 10 minutos na companhia da professora e de algum outro 

funcionário da escola, em direção à biblioteca. Nossa caminhada também era repleta de 

descobertas. Houve bastante conversa sobre este momento de ida e volta para a escola 

com toda a turma, e concluímos os anos de participação neste projeto, somente com 

experiências positivas relacionadas aos passeios. Neste ano as idas a biblioteca foram 

menos frequentes devido a cortes no orçamento do projeto, mesmo assim despertavam 

bastante o interesse dos alunos. Houve por parte dos alunos, a percepção do espaço da 

biblioteca e da sua função social (os alunos viam pessoas realizando leituras nas salas da 

biblioteca, e viram o funcionamento do empréstimo dos livros); frequentaram a sala de gibis, 

onde por alguns minutos permaneciam aguardando e tinham a oportunidade de acessar o 

acervo de gibis da biblioteca. Com relação às histórias que os alunos conheciam através 

dos tapetes, algumas partes apareciam nas narrativas dos alunos nos momentos de criação. 

Alguns conseguiam fazer referências as histórias dos tapetes e traziam alguns elementos 

em seus textos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noto que essa diferente abordagem na interação dos alunos com os diferentes 

gêneros textuais trouxe contribuições muito satisfatórias. A construção do discurso oral, 

Figura 16 
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escrito e criativo dos alunos sofreu nítido aprimoramento, e serão aqui explorados nas 

considerações finais sobre as intervenções que ocorreram durante o ano letivo da turma.  

 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 Para o embasamento teórico dos planejamentos de atividades desenvolvidos com a 

turma, busquei aprimorar os conceitos relacionados aos processos de Alfabetização e 

Letramento. Já há alguns anos venho buscando a proposta de atividades que possam 

contribuir nos princípios da Aprendizagem Significativa. As condições que envolvem tal 

processo devem evidenciar práticas motivadoras, interessantes, que possibilitem a 

transferência de experiência entre os pares e que garantam um ambiente incentivador a 

esta construção. Encaro como fundamental para o professor, a reflexão sobre o ato de 

aprender. Existem diferentes processos, condições e modalidades de aprendizagem, e é 

através do aprofundamento sobre diferentes teorias e metodologias que pode o docente, 

adequar-se ao processo de aprendizagem de seus alunos, tornando-o mais significativo.  

 O ser humano é disponível para a aprendizagem em sua natureza. 

   Aprender é nosso principal instrumento de sobrevivência. (SANTOS, 2011) 

 

 Como destacado pelo autor, a aprendizagem é processo fundamental em nosso 

desenvolvimento. Desde bebê o ser humano precisa aprender para sobreviver, e isso deve 

ocorrer ao longo de toda a vida humana. Os problemas começam a surgir quando não se 

aprende, ou quando se sobrepõe o condicionamento à aprendizagem. E muitas vezes, são 

no anos iniciais da escola que esse processo se desenvolve com maior frequência. O 

condicionamento é um comportamento adquirido, fazemos o uso deste comportamento 

como resultado a um estímulo ao qual a resposta já é conhecida (SANTOS,2011). Ao 

permitir que nossas respostas estejam atreladas há um desempenho também cognitivo, 

vivenciamos a aprendizagem. Para este empenho cognitivo precisamos da influência de 

alguns fatores como: a atenção, a formação de conceitos, a habituação (diminuição da 

resposta de estímulos menos importantes, é o aprender a não responder quando isso for 

necessário), a memória (processo vital para a aprendizagem), a percepção (que gera a 

associação), a solução de problemas e o raciocínio. Ainda para o autor, estes são 

requerimentos básicos que permitem que um sujeito aprenda. Tais fatores cognitivos 

dependem também de condições para existirem, que seriam quatro condições básicas: a 

motivação, o interesse, a transferência de experiências e o meio ambiente.  

 Na teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, a aprendizagem e o ensino tem 

o aluno como referencial. Ao ser incorporado às estruturas de conhecimento do aluno um 
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novo conteúdo, ele adquire significado associando-o a seus conhecimentos prévios. Deste 

modo vale ressaltar as duas condições necessárias para que a A.S. ocorra:  

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em primeiro 

lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser 

memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente então a aprendizagem será mecânica. 

Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente 

significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente significativo: o 

significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o significado 

psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. (...) Eis o porquê é essencial, 

não somente fazer uma seleção de conteúdos [...] mas sondar os interesses e 

experiências dos alunos, para que os conteúdos sejam psicologicamente 

significativos. (SOUZA, 2011. p.53 e 54) 

  

Compreendo então, através destes conceitos, que a A.S. amplia o sistema cognitivo 

e a capacidade de aprender mais, de um indivíduo. A atuação do professor que considera 

este tipo de aprendizagem importante para seus alunos requer então, para além da reflexão, 

algumas mudanças práticas. É preciso desconstruir algumas atitudes e paradigmas, aos 

quais alguns docentes ainda se detêm, na elaboração de suas aulas. É construindo junto 

com o aluno que oferecemos o desejo, a vontade, a curiosidade e a disponibilidade para que 

o aprender possa ser fruto deste esforço.  

Nos primeiros anos da Alfabetização, os professores são cercados por teorias, 

métodos e materiais didáticos que preconizam uma garantia de resultados positivos. E 

quando os alunos chegam ao final dos Anos Iniciais da Alfabetização, percebemos em 

muitos casos, que apesar da assimilação de códigos e signos, há pouca compreensão 

leitora e uma escrita limitada e reprodutora. E posteriormente, nos anos seguintes, 

destacam-se as dificuldades de aprendizagem, que muitas vezes estão ligadas a um 

processo de Alfabetização e Letramento deficitário. Trazer a representação do pensamento 

à linguagem e encarar a língua como instrumento que permita essa comunicação do sujeito 

com o mundo é de fundamental importância na construção de um ambiente discursivo 

diferenciado. 

A apropriação das habilidades textuais-discursivas do aluno nos primeiros anos de 

escolarização em uma perspectiva de Aprendizagem Significativa tornou-se então foco 

central deste estudo. Ao longo da residência pude redimensionar minha compreensão a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem do texto escrito na escola e busquei 

conhecimento a respeito do sujeito escritor, e destaco uma contribuição de Leal: 

Para o aluno aprender a escrever, precisa encontrar interlocutores, colocar-se em 

dialogia, encontrar espaços para a atividade humana de expressão, de modo a 

articular seus textos às diferentes necessidades e interesses que se encontram em 

suas condições de existência, nas práticas sociais. ( em Val, 2008. P. 66) 
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 Busco então viabilizar projetos pedagógicos que permitam instaurar diálogos 

necessários ao desenvolvimento dos alunos enquanto sujeitos escritores.  

 Sendo o sentido maior da produção textual nos Anos Iniciais da escrita essa garantia 

da escrita enquanto um bem cultural neste processo de ampliação e compreensão do 

mundo em que o aluno se encontra. Nessa concepção de linguagem que assumem também 

Vygotsky e Bakhtin, escrita e leitura são funções sociais que trazem o texto como uma 

manifestação do discurso de um sujeito constituído socialmente através de suas interações. 

Neste sentido, Bakhtin, destacando importantes considerações sobre aprendizagem - não 

necessariamente atribuídas exclusivamente ao espaço da escola, trás o conceito de 

alteridade incorporando a constituição do sujeito através da sua relação com o outro. Sendo 

também a partir desse momento que o próprio sujeito também se altera, sendo a alteridade 

o fundamento da construção da identidade. A aplicação destes conceitos na prática 

pedagógica tornam, não somente, este produto aplicável, como também, muito importante 

em minha trajetória de formação docente.  

 Sintetizo todo o embasamento teórico que permeou a elaboração das atividades na 

escola de origem e os estudos a respeito das temáticas envolvidas com um trecho de um 

artigo de Gondim:  

(...) os gêneros produzidos pelas crianças na esfera de atividades didático-

pedagógicas, assim como as modificações escriturais, são também influenciadas pela 

prática do professor, pelos leitores destes textos, pelos valores e sentidos dados à 

escrita no contexto escolar. [...] com base nos estudos bakhtinianos essas escritas 

também revelam a presença de um sujeito. Um sujeito que a partir de conhecimentos 

sobre a escrita, construídos em sua relação com o outro na linguagem, pode ler seus 

textos e revisá-los, fazendo alterações e modificações, e desta forma, escolher entre 

diferentes possibilidades para que ele atenda os seus objetivos. (2015 p. 11) 

  

 

 

6 RESULTADOS 

  

 Conforme estabelecido inicialmente, o foco central das atividades descritas neste 

produto era a aproximação do aluno com seu texto, de modo significativo e que com isso 

pudéssemos tornar o texto construído uma ferramenta de comunicação e linguagem. Neste 

aspecto considero positiva e satisfatória a elaboração das atividades com a colaboração e 

olhar dos alunos. Também reitero que tal transformação do meu olhar docente, permitiu 

melhora no cotidiano escolar do grupo, assim como enriqueceu também a aprendizagem 

dos alunos de um modo mais geral. A partir do 2º bimestre, a turma melhorou muito de 

desempenho, além de não haver nenhum aluno com Conceito Global Insuficiente, houve 
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melhora no comportamento e no ritmo das aulas. Ao associar maior relevância à leitura e a 

escrita pude notar também melhora não só no texto final dos alunos como principalmente no 

processo de produção. A participação, o envolvimento e a concentração foram pontos em 

que a melhora foi significativa. Preciso destacar também que as atividades que envolveram 

o produto visavam promover a excelência na escrita dos alunos. Tratando-se de alunos 

ainda em processo de alfabetização e letramento, os resultados adquiridos encontram-se 

especialmente na amplitude encontrada na leitura que os alunos passaram a ter a respeito 

do texto. Houve sim melhora na caligrafia, na construção fonética, na escrita ortográfica, 

porém tais pontos entram como consequência de uma compreensão do texto em sua função 

social. Na produção de seus textos os alunos passaram a arriscar mais, construíram 

narrativas mais elaboradas e criativas, associaram partes de histórias já conhecidas para 

ilustrar seus próprios textos, trouxeram em suas produções palavras que aprenderam em 

outras leituras, utilizaram os recursos visuais (cartazes e textos) da sala de aula para auxilia-

los na escrita – recorrendo menos à professora e tornando-se mais autônomos, tiveram a 

oportunidade de rever seus “erros” durante as releituras de seus próprios textos e dos textos 

dos colegas. Sendo um ponto de contribuição a este processo a descrição de Ferreiro e 

Teberosky(1979): 

(...) elas mostram a importância do erro no como fundamentalmente construtivo na 

superação de contradições e conflitos conceituais, explicitando, numa progressão, 

etapas e hipóteses que as crianças levantam sobre a escrita.” (in SMOLKA, 2012 p. 

66) 

 

 Compreendendo assim, o processo de aprendizagem tendo como condutor o próprio 

aluno, e não o professor.  

 Algumas atividades relacionadas podem ilustrar essas mudanças, como por exemplo 

a releitura e reescrita coletiva de alguns textos dos alunos. Após uma atividade em duplas 

relacionada a algumas lendas do Folclore Brasileiro, os alunos criaram novas lendas 

utilizando alguns personagens já trabalhados. As novam criações seriam recontadas a 

turma, e para tal os textos deveriam ser revisados, de modo que com as correções 

necessárias pudessem se tornar claros no momento da apresentação. A maneira que 

encontrei para proporcionar uma revisão coletiva do texto foi através do uso da projeção do 

texto no quadro branco (Figura 17). Anonimamente os textos das duplas foram 

apresentados e puderam assim receber a opinião e a interferência de todo o grupo. Não foi 

solicitado que os alunos copiassem as correções feitas, enquanto corrigíamos os textos 

juntos, fiz algumas anotações e posteriormente devolvi os textos para que as duplas 

pudessem assim, perceber que alterações seriam necessárias para melhor compreensão 

dos colegas da turma.  
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 O texto copiado exatamente conforme foi escrito pelos alunos (Figura 18) e projetado 

no quadro permitiu que a correção coletiva. Além dos aspectos ortográficos e de coesão, a 

turma notou que havia falhas na coerência. Perceberam a falta de continuidade dos fatos. E 

no segundo momento, os pares (Figura 19) que entregaram textos que necessitavam de 

revisão, conseguiram reorganizar suas ideais, e com isso apresentaram histórias mais 

claras e próximas do que havia sido imaginado pelos alunos. 

  

Destaco também como resultados de significativa importância as atividades abaixo: 

 

 Sugestão de aluno: carta resposta do personagem de um texto lido ao avô. Esta 

atividade foi sugerida por um aluno após a leitura do texto A roupa nova de Beto 

(Figura 21). Na história o personagem, suja sua roupa nova e é repreendido por sua 

família em especial pelo avô. Após a leitura do texto os alunos começaram a 

conversar sobre as orientações que os pais e familiares os fazem sobre alguns 

cuidados. E alguns relembraram esses cuidados sobre a roupa nova. Criando a 

possibilidade de que o avô poderia morar longe e que o Beto deveria explicar melhor 

como conseguiu sujar a roupa nova, os alunos foram oferecendo contribuições, até 

O Boto e a iara e o lobo e mula A festa maluca 

 Era uma veizvez 

Um rio muitocamo muito calmo. la Lá avia havia um boto e uma 

_________sereia sedutora chamada iara Iara centada. Ela estava 

sentada 

numa pendra aniote.pedra a noite. fora do rio avia E fora do rio havia um 

lobo quer tava que estava ovindo ouvindo uma cerenata serenata e uma 

mula-sem-cabeça. aviaHavia uma festa forado fora do 

rio. oO boto foi lápara a festa e a mula ia látambém foi. Ela 

queimoqueimou a casa da festa. aA iaraIara jogou água 

do rio maise assim o boto sise traformoltransformou 

em um homem. iaE a iaraIara ficou com a mula. 

 ficou com a mula. 

  

 fim 

Figura 17 

 

Figura 18 

 

Figura 19 
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que chegamos à carta, como um meio de comunicação possível para tal pedido de 

desculpas da personagem Beto. Cabe ressaltar que a carta enquanto tipo de texto já 

havia sido apresentado aos alunos. Registramos então uma produção deste texto: 

uma carta (Figura 22) de Beto ao seu avô que pudesse servir como pedido de 

desculpas e explicar o motivo do ocorrido com a roupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Figura 22 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015. 

X 

Vovô dayvede, 

X 

Eu estava ajudar uma senhora 

atravessar eu estava cansado 

eu encosta no poste o sinal 

abil e não sabia  ajudei chegei 

em casa olhei a roupa estava  

Fotal suja de tinta e sujei sem 

Querer dei para a vovò ela  

Dechou ela como estava eu coloquei 

De novo e prestei atenção e tudo. 

X 

  Um beijo e um abaço, 

    

 ,Beto 
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 Reelaboração de personagens, culminância do projeto Desconstruindo a 

Chapeuzinho: Após a aplicação de todas as atividades que compunham o projeto, 

novamente solicitei que cada aluno criasse uma história nova (Figura 23), que 

tivesse a personagem Chapeuzinho. Antes de chegar na elaboração de uma nova 

narrativa, os alunos tiveram momentos de conversa, observação dos livros, 

construíram fichas com dados relacionados aos três títulos que envolveram o projeto, 

lidaram com as peculiaridades de cada título (variações contadas nos contos 

clássicos de Chapeuzinho Vermelho; aproximação com os seus medos individuais, 

assim como a elaboração de meios de superação dos mesmos com a Chapeuzinho 

Amarelo; a possibilidade da personagem ser um menino em Chapeuzinho Vermelho 

uma Aventura Borbulhante); construíram dedoches para brincarem juntos). Com 

isso, a possibilidade de criar uma nova personagem tornou-se muito mais real, e os 

alunos conseguiram explorar melhor suas ideias.   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reorganização da apresentação na Festa Junina da Escola. A temática da festa 

girou em torno de artistas cariocas e suas contribuições, em função do Aniversário 

de 450 da cidade. Inicialmente escolhi a música Coronel Antônio Bento de Tim Maia 

na interpretação do cantor Seu Jorge. Ao escutarem a música os alunos ficaram 

Figura 23 

   Rio, 19/05/15 

X 

Minha história de Chapeuzinho: 

X 

 Chapeuzinho Verde 

   Era uma vez uma menina 

Chamada Chapeuzinho verde. 

   Ela morava em uma casa  

bem pequena na floresta. 

   Ela era cuidava da floresta, 

mas um dia um lobo 

comeu um peixe inofencivo. 

A menina não gostou ela 

chamou seu pai quele era um  

caçador de lobo. Ele pegou o lobo 

e jogou o lobo pela janela e  

nunca mais ele pegou um peixe 

inofencivo. 

         fim 
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curiosos com a fala de Seu Jorge se referindo a Tim Maia ao final da música e 

quiseram conhecer mais sobre ele. Ao ouvirem a música na versão original com Tim 

Maia decidiram que essa seria a melhor versão para a apresentação na festa. 

Conversamos e trabalhamos o texto da música, e os alunos pesquisaram sobre a 

cidade e nomes que apareciam na canção, confeccionaram cartazes (Figura 24) 

para representar a história narrada por ela, o autor e ainda encenaram com teatro e 

uma banda durante a apresentação (Figura 25).  

 

 

 

 Releitura de música substituindo palavras ou expressões por emojis (Figura 26). Os 

emojis começaram a surgir em desenhos dos alunos após uma atividade sobre seu 

uso, onde os alunos perceberam que a comunicação pode acontecer também por 

meio de palavras, expressões, assim como por outros símbolos que podem 

determinar a entonação e o sentido de um diálogo. A culminância do trabalho foi a 

apresentação da música no Sarau da Primavera. Os alunos escolheram quais emojis 

poderiam ilustrar ou substituir palavras da letra da canção Valsa de uma cidade. 

Para essa apresentação os alunos convidaram o Cabo Cunha, que oferecia a alguns 

alunos da turma  aulas de violão, e no dia da apresentação tivemos a oportunidade 

de contar com a participação dele. Durante a apresentação da música cantada pelos 

alunos e acompanhada no violão, cada criança tinha um cartão em cada mão, 

contendo dois emojis. De acordo com as palavras cantadas a criança virava o cartão 

e mostrava para a plateia a ilustração (Figura 27). Essa apresentação precisou de 

muita concentração, dedicação e comprometimento dos alunos. Houve bastante em 

empenho de todos, e foi uma apresentação que, além de ter rendido muitos elogios 

aos alunos, os deixou bastante orgulhosos.  

Figura 24 Figura 25 
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 Carta resposta para o “presente” que a turma ganhou no mês em homenagem as 

crianças e aos professores. Em uma conversa sobre o que nós mais gostávamos de 

comer, pensei que ao invés de responder pudesse fazer uma surpresa aos alunos, 

dei dicas durante uma semana até que trouxe o delicioso bolo de milho que minha 

mãe faz. Em agradecimento alguns alunos pensaram em escrever para minha mãe e 

agradecer o presente (Figura 28 e Figura 29): 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Figura 27 
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 Produção de texto para o Blog da escola, descrevendo sobre o Sarau da Primavera: 

 

Nesta ocasião os alunos estavam muito contentes com a apresentação realizada para o 

Sarau da primavera da escola, e como já havíamos trabalhado a visita e a busca de 

informações no blog da escola, sugeri que organizassem individualmente um texto para que 

pudéssemos publicar. O texto deveria descrever como foi o Sarau e o que foi mais 

representativo para o aluno. Em destaque (Figura 30) o texto de uma aluna que foi 

selecionado pela turma como o mais claro para que as pessoas que acessassem ao blog  

pudessem compreender como foi o Sarau da escola.  

 

 

Rio,02/10/15 

X 

D. Elza, 
X 

O seu bolo estava delisioso 

eu comi dois pedaços 

Por que eu acertei o trabalho 

A tia sabrina comeu farelo 

X 

  um abraço, 
   Kauã Ramos 

RIO, 02/10/15 

X 

TIA ELZA, 
X 

OBRIGADO PELO BOLO DE 
FUBÁ 

ESTAVA DELCIOSO EU 
CHEGUEI 
A LABE O DEDO. 
X 

 ABRAÇO 

X 

  FAGNER 

Figura 28 

Figura 29 
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Figura 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poderia continuar apresentando outras atividades que a meu ver demonstram os 

resultados da oferta de uma construção textual em diálogo com uma Aprendizagem 

Significativa, contudo destaco que para além dos resultados alcançados pelos alunos, houve 

fundamentalmente uma reconstrução da minha visão enquanto professora Alfabetizadora, 

que desde então percebe-se mais com maior sintonia com o ritmo do aluno buscando então 

uma harmonia necessária ao ambiente discursivo que é a escola.  

 

 

 

 

 

 

Rio,30/09/15 
X 
    Sarau da Primavera 
X 
A nossa escola comemorou uma festa 
de primavera. que são 7 turmas. A  
turma  que eu mais gostei foi da Tia 
Ines que foi otima apresentação. e a  
Nossa turma apresentou uma música do 
Rio de Janeiro com algumas imagens 
que se chama Emoji foi incrivel. Dep 
ois disto no final eu e outras pessoas 
dançamos valsa. E a turma 
do Jardim também fes uma ótima 
apresentação. a nossa turma na hora de 
cantar tinha gente sentada na 
Cadeira e alguns sentados no chão  
em forma de meia lua. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Inicialmente acreditei estar construindo um projeto sobre a escrita do aluno em forma 

de construção textual. Preocupei-me então, sistematicamente com questões caligráficas, 

ortográficas, espaciais, entre outras relacionadas ao texto em sua estrutura. Pretendia que 

meus alunos fossem capazes de alcançar um nível satisfatório de escrita. Com o 

desenvolvimento das atividades, e os estudos relacionados sobre a construção da escrita, 

fui fortemente influenciada por teorias que abordavam a escrita enquanto função social, e foi 

no decorrer destes estudos que pude ir construindo as redes que envolveram minhas 

práticas pedagógicas no decorrer do ano. 

 Oportunizar o significado está além de informar os alunos sobre regras ortográficas, 

espaçamentos entre palavras, frases ou parágrafos e orienta-los na reescrita. Foi preciso 

tornar a minha observação mais sensível e construir uma fala junto com meus alunos para 

que a Aprendizagem fosse privilegiada. Este empenho perseverante como professora 

refletiu no ritmo das minhas aulas, no desempenho dos meus alunos e no meu 

desenvolvimento durante todo meu processo de residente docente – programa que 

certamente é uma maneira de se valorizar o que se produz na escola pública. 

 Durante o Seminário de Escrita docente e discente em dezembro de 2015, a fala da 

Profa. Doutora Ludmila Thomé de Andrade aproximou o trabalho docente com o texto do 

aluno, a professora destacou que o termômetro da qualidade do trabalho docente pode ser 

também os textos produzidos pelos alunos; e que quando o professor fala do texto que o 

aluno produz, ele está assim refletindo e repensando sobre a sua própria prática. O objetivo 

de destacar a fala da professora surge porque considero que a entrada na residência 

docente lançou sobre mim este desafio – refletir e reavaliar minha prática docente buscando 

torná-la mais significativa principalmente para os alunos.  

 Às atividades de escrita são significativas quando planejadas com a finalidade de 

registrar ideias, fatos ou pela necessidade de comunicação e expressão. Este processo é 

construído durante toda a vida dentro e fora da escola. Alfabetizar não é um processo fácil e 

possui muitos desafios. A escola pública de uma maneira geral, oferece poucos subsídios 

ao professor para a construção de um ambiente discursivo satisfatório – são precárias as 

condições estruturais, escassos os recursos, abusivo o quantitativo de alunos por turmas, 

limitados as atividades em formação continuada (oferecidas pelo governo) aos docentes, 

assim como defasadas as remunerações. Tornando assim, todo o processo um imenso 

desafio para o professor fazer a aprendizagem de seus alunos mais significativa.  

 Na a elaboração das atividades com a turma enfrentei também alguns destes 
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desafios. Havia pouco envolvimento da escola nas produções divulgadas nas exposições 

dos alunos; não foi possível a publicação do texto de uma aluna no blog da escola – devido 

a dificuldades com o uso da tecnologia associadas a ausência do profissional que realiza o 

serviço; o espaço da sala de aula e suas condições climáticas muitas vezes obrigavam-nos 

a buscar outros espaços da escola para nossas atividades; porém considero que foram 

poucos os aspectos negativos enfrentados, principalmente se comparado a variedade de 

dificuldades que são encontradas nas escolas da rede. 

 Com relação aos resultados positivos, para além de todo o contexto, destaco 

algumas práticas que os alunos passaram a exercer e que colaboraram para esse 

aprimoramento:  

 Utilizar os cadernos como recursos de apoio – havia uma prática onde ao término 

das folhas os cadernos muitas vezes tornavam-se descartáveis ou objetos para 

brincadeiras e desenhos. Com o uso de diferentes cadernos em diferentes contextos, 

e com uma visão diferenciada sobre seus usos, os alunos passaram a pedir para 

levar os cadernos para casa. Alguns levavam o caderno de leitura para treinar, 

outros o portfólio para mostrar suas produções aos seus pais/responsáveis, e em 

períodos de pré-avaliações eles gostavam de usar os cadernos para estudar.  

 Utilizar histórias e textos para aprimorar suas próprias narrativas; 

 Responsabilizar-se sobre a escrita que ficaria exposta nos cartazes, de modo a 

torná-la acessível e organizada para seus leitores; 

 Executar correções e oferecer colaborações para a produção escrita do outro, sem 

que isso seja um motivo de conflito ou disputa; 

 Ouvir as contribuições dos colegas ao seu texto, aceitando as críticas e buscando 

melhorar; 

 Estar mais atento à escrita; 

 Inserir detalhes e informações tanto no texto escrito como nas ilustrações, de modo a 

torná-los mais ricos ao leitor; 

 Organizar autonomamente apresentações teatrais sobre histórias trabalhadas e 

criadas pelos próprios alunos; 

 Conscientizar-se sobre a leitura e sua fluidez, percebendo o papel importante da 

compreensão do interlocutor. 

 

Concluo que antes de se pensar sobre o texto é necessário um pensamento e uma 

reflexão anterior a respeito de sua função, tanto para o escritor como para o interlocutor. 

Refletir sobre esse processo e suas peculiaridades, é uma maneira de reformular as práticas 

pedagógicas. Um texto para ser escrito não pode partir somente de uma ordem ou de um 
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pensamento pouco elaborado, tampouco de outro texto como pretexto. Se assim for ele 

deixa de ser um texto e passa a ser uma obrigação estruturada. Compreendo agora que a 

construção da linguagem escrita se dá pela transformação de todos os fragmentos que 

podem auxiliar em sua composição, exigências fonéticas, ortográficas, gramaticais, 

sintáticas, semânticas, entre outras apresentações de domínio do código, atreladas 

principalmente ao tempo, espaço e enunciadores que venham a compor objetivos 

específicos e claros ao aluno escritor. Sendo a escrita evidentemente complexa, ficam 

indispensáveis a nós professores alfabetizadores, implicações pedagógicas nos aspectos 

sociais e políticos. Sendo o aprender um processo discursivo de fazer, pensar, conhecer, 

praticar. Escrevendo a criança aprende a escrever e sobre a escrita, e para possibilidade da 

escrita o ambiente escolar precisa estar em diálogo com o os outros ambientes que circulam 

as crianças.  

 Durante todo este ano letivo, foram essas as reelaborações que transcorreram a 

minha prática e o cotidiano com meus alunos em sala de aula. Considero que na ausência 

das contribuições teóricas da residência pouco poderia ser elaborado para a transformação 

do meu olhar docente. Da mesma maneira, o acompanhamento e a participação nas aulas 

de Literatura com a professora supervisora foram igualmente fundamentais para a 

percepção de possibilidades de atividades, elaboração de temas e projetos, assim como 

perceber todo o significado que existe em torno do texto significativamente e 

construtivamente elaborado pelas crianças.  

 Tive a dificuldade de construir um único item como resultado da elaboração deste 

produto, percebendo-o enquanto resultado final de toda a sua elaboração, construção e 

desenvolvimento junto aos alunos. Porém, sinto a necessidade de destacar o texto da aluna 

Glenda como um resultado surpreendente diante de uma atividade até então 

despretensiosa. Durante um dia corrido, daqueles com provas a corrigir e médias para 

entregar, fiz a proposta de uma produção de texto para os alunos. Confesso que naquele 

momento meu único objetivo era mantê-los ocupados, já que o professor de Educação 

Física havia faltado e eu precisava ficar com a turma e entregar as notas das avaliações à 

coordenação. Foi então que solicitei a atividade de produção de texto. Buscando não ser tão 

pragmática na proposta, deixei que cada aluno escolhesse uma imagem (retirada de uma 

coleção de imagens de alguns calendários que utilizo com pinturas de pintores de pé e 

boca), e que a partir daquela imagem elaborassem uma história. Acredito que já é chegado 

o momento onde as produções escritas podem além de ilustrar este trabalho, descrever 

seus resultados. Além de, é claro, encantar e incentivar uma professora, que mesmo 

despretensiosamente, recebeu várias produções recheadas de riqueza, sensibilidade e 

sentidos. O texto a ser apresentado é repleto de similaridades com a vida dessa aluna. E de 
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tão rico, foi narrado para outras turmas, pôde ser utilizado em atividades com os alunos, e 

trouxe um orgulho imenso não só a professora, como especialmente para sua autora. 

Obrigada Glenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 

Rio, 02/09/15 

  Palhacinha 
 

 Era uma vez uma menina que ela 

tinha  uma boneca que era um palhaço. 
 Ne um dia a boneca da menina 
sumiu 

e ela vigou procurando e não 

encontrou madica de nada. 
 Depois a menina falou assim: 

- Já que o meu palhaço sumiu, eu  
vou ser a palhacinha de verdade. 
 Depois ela se maquiou todinha 

ai  ela foi la sentar no sofá 

para a mãe dela tomar um susto. 
Ai a mãe dela foi sentar no sofá para ela 
ver a novela. Novamente ela viu  
a menina do lado dela e saiu gritando. 
Depois a menina tirou tudo e falou: 
 - O que está acontecendo? 

A mãe da menina falou toda  

cheia de medo: 
- Eu estava sentada no sofá ai eu 

olhei pro lado e vi um palhaço! 
 Ai a menina foi pro quarto e falou: 

- tadinha da minha mãe e melhor 

eu parar con isso e achar logo a  
minha bonequinha. N um dia  
a menina acordou sedo para ve 

se ela achava a bonequinha e ela 

ouviu a mãe dela gritando: 
- aaaaaaa! o palhaço está aqui !! 
Ai a menina falou assi o: 
- Não mãe essa e a minha boneca 

que sumiu. A mãe dela pegou a 

boneca e deu pra ela e a menina 

falou:  
- Brigada mãe eu te amo e ai 

ela emcontrou a boneca dela e 

viveu felizes para sempre.” 
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 Assim como todas as transcrições dos textos apresentadas neste Produto Final, 

escolhi por manter a escrita do aluno, assim como seus erros ortográficos. Ao repensar que 

a esta turma iniciou o ano letivo com produções textuais que me incomodaram pela 

limitação criativa, comparo que o desempenho da turma como um todo, ao final do ano 

letivo, aproxima-se muito mais de uma noção escritora criativa e autônoma. 

 Existem sim aspectos que provocaram muita surpresa ao decorrer das atividades. 

Houve alunos que tiveram melhora importante no comportamento, outros tornaram-se 

leitores mais assíduos ao acervo da escola, reconheceram o texto nos momentos de 

ludicidade e nos momentos de busca de informação, construíram maior segurança na 

escrita, cresceram os momentos de colaboração entre os pares e o texto construído passou 

a ir além da pasta de registro bimestral e do portfólio. O texto ganhou vida.  

 Durante a releitura deste Produto Final e repensando sobre as práticas 

desenvolvidas, identifico que poderia ter ido além. Compreendo hoje que os textos dos 

alunos poderiam ter alcançado mais leitores e com isso mais significado. Se pudesse 

recomeçar desenvolveria atividades para colher mais registros, como na construção de um 

Livro da Vida – que pudesse ser escrito diariamente pelos alunos; na publicação dos textos 

em outros meios de comunicação; na reutilização mais frequente de textos dos alunos em 

suas próprias atividades de sala de aula, dentre outras novas possibilidades que não 

puderam ser realizadas neste primeiro momento.  

Contudo, tal experiência tornou-se fundamental em minha prática docente. E a 

materialização de toda a construção deste processo formatado neste Produto Final 

manifesta-se em forma de gratidão e satisfação.  
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ANEXOS 

Visita ao Museu de Arte Naif 
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Projeto Desconstruindo a Chapeuzinho 
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Atividades e murais “Lembrete de como se escreve”: 
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O Jardim Botânico 
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Marchinhas de Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

Romero Brito  
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As panquecas de Mama Panya 
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Plantando as árvores do Quênia 
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Publicações no Varal Literário 
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Amigo Oculto de Natal 
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