
 
 

 
 

PRODUTO FINAL – PRD 2015 
 

 
 TASSIA SILVA DOS SANTOS  

 

 

 

O uso de canções como recurso pedagógico numa turma de 1º ano do 

Ensino Fundamental: promovendo a interdisciplinaridade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/2016 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

TASSIA SILVA DOS SANTOS 

 

O uso de canções como recurso pedagógico numa turma de 1º ano do 

Ensino Fundamental: promovendo a interdisciplinaridade. 

 

Produto final apresentado ao Programa 
de Residência Docente, vinculado à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Especialista em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

Coordenadora: Luisa Azevedo Guedes 

Orientador/Supervisor: Helen Silveira Jardim de Oliveira 

Campus de atuação no Colégio Pedro II: São Cristóvão I 

Área/Disciplina: Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Instituição de Origem: CIEP – Hélio Smidt – Maré / RJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/2016 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 
CULTURA 

 BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER  

 S237  Santos, Tassia Silva dos  
                 O uso de canções como recurso pedagógico numa turma de 

1º ano do ensino fundamental: promovendo a 
interdisciplinaridade / Tassia Silva dos Santos. - Rio de Janeiro, 
2017. 

                 119 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. Programa de Residência Docente. 
    Orientador: Helen Silveira Jardim de Oliveira. 

                                        
      1. Anos iniciais do ensino fundamental – Estudo e ensino.  2. 
Alfabetização – Métodos. 3. Música. 4. Recursos pedagógicos. I. 
Oliveira, Helen Silveira Jardim de. II. Colégio Pedro II. III. Título. 
 

                                                                                  CDD: 372 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Simone Alves da Silva – CRB7 5692 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
TASSIA SILVA DOS SANTOS 

O uso de canções como recurso pedagógico numa turma de 1º ano do 

Ensino Fundamental: promovendo a interdisciplinaridade. 

 

Produto final apresentado ao Programa 

de Residência Docente, vinculado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Especialista em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental.  

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Helen Silveira Jardim de Oliveira (Supervisora) 

Colégio Pedro II 

 

_______________________________________________________________ 

Prof.ª M. ª Camila Lima 

Colégio Pedro II 

 

_______________________________________________________________ 

 Prof.ª M. ª Roberta Moore Pamplona 

Colégio Pedro II 

 

 

 



 
 

 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, pois Ele é dono de toda a 
sabedoria, de todo o conhecimento e da minha vida. À 
minha família, por todo apoio e incentivo. Aos meus 
alunos, por serem as fontes de inspiração para o tema 
deste trabalho. E a todos que contribuíram de alguma 
forma para a realização desse produto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço, primeiramente, a Deus por toda capacitação e inspiração 

dada para a realização deste curso, bem como deste trabalho final de 

conclusão, pois creio que cada pessoa que possa ter me ajudado nessa 

caminhada foi Ele que pôs. Ele direcionou cada pessoa para me abençoar, 

orientar e incentivar. Agradeço, também, a Ele pelo dom da vida que concedeu 

a mim. 

Aos meus familiares, pelo incentivo, pelo amor e pelo apoio diário que 

me motivava a concluir o trabalho. Por acreditar no potencial que há em mim e 

me ajudar com suas palavras e gestos de amor. 

Aos meus amigos e companheiros de trabalho, que tanto me 

estimularam, me abraçaram e liberavam sobre mim palavras animadoras e de 

coragem para continuar sempre. A cada demonstração de carinho e pelas 

orações que fizeram por mim.  

Aos meus amigos da residência, em especial Aloana Oliveira, Quédima 

Almeida e Vinícius Prado por compartilharem experiências e pelo constante 

incentivo. Obrigada, residentes, por todo apoio. Lembrarei sempre de vocês 

com carinho. 

Às professoras Helen Silveira Jardim de Oliveira e Luisa Azevedo 

Guedes pelas orientações e incentivos que contribuíram na minha vida 

acadêmica. Obrigada pela atenção, compreensão, paciência e orientação.  

Agradeço, em especial, aos meus alunos por todo carinho e empenho 

que colaboraram para que juntos construíssemos grandes aprendizagens. 

Ao Programa de Residência Docente por ter me proporcionado 

aprendizagens significativas no campo da Educação, por me proporcionar um 

aperfeiçoamento na minha prática pedagógica, e, por consequência, contribuir 

para uma educação pública de qualidade em nosso país. 

Esse trabalho existe por causa de vocês.  

Obrigada! 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 
me insere na busca, não aprendo nem ensino”. "A 
educação necessita tanto de formação técnica e científica 
como de sonhos e utopias. (FREIRE, 2008, p. 85). 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

Tassia Silva dos Santos. O uso de canções como recurso pedagógico numa turma 
de 1º ano do Ensino Fundamental: promovendo a interdisciplinaridade. 2016. 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 apresenta as contribuições de uma proposta de trabalho 
interdisciplinar na alfabetização, fazendo uso da música como recurso pedagógico 
para incentivar a leitura e a escrita, bem como o desenvolvimento integral dos 
educandos. Ele foi desenvolvido na turma 1.103 da Escola Municipal CIEP Hélio 
Smidt, situada no Complexo da Maré. Buscou-se responder as seguintes perguntas: 
de que forma posso incentivar meus alunos objetivando facilitar o contato com a leitura 
e o domínio da escrita em seu processo de alfabetização? Alfabetizar crianças por 
meio de canções de forma interdisciplinar é possível? A motivação para esse trabalho 
surgiu a partir de angústias presentes em minha mente, pelo fato dos meus alunos 
terem pouco ou nenhum tipo de vivência que incentive o hábito de ler e escrever, bem 
como conhecimentos reduzidos de compreensão do mundo. Teve como objetivo 
proporcionar, a partir de canções infantis, o incentivo à leitura e escrita, bem como o 
desenvolvimento das habilidades e competências de outras áreas do conhecimento no 
processo de alfabetização. Dentre os teóricos que contribuíram para a fundamentação 
desse trabalho, destacamos: Freire (2008), Soares (2003), Cagliari (2009) e Ferreiro 
(2004). A metodologia de trabalho tem uma abordagem qualitativa com inspiração da 
pesquisa-ação. O desenvolvimento do trabalho considera-se uma sequência didática 
por ser uma estratégia de ensino dinâmica que proporciona a construção da 
aprendizagem de forma contextualizada e participativa. Foram desenvolvidas diversas 
atividades abordando variados conteúdos das diferentes áreas do saber, objetivando, 
sobretudo, a aprendizagem do educando e a sua participação. A partir dos resultados 
obtidos, compreendemos que a proposta de ensino contribuiu para que tivéssemos 
alunos mais interessados, participativos e críticos em seu processo de ensino 
aprendizagem. Constatamos que foi essencial desenvolver um trabalho interdisciplinar 
na alfabetização, pois ele contribuiu para que os alunos ampliassem o entendimento 
do seu relacionamento com o mundo, sua identidade e questões socioculturais.  A 
canção foi um ótimo recurso que enriqueceu as situações de ensino e promoveu 
descobertas sobre as diversas áreas do conhecimento, bem como aguçou ainda mais 
o gosto pela leitura e escrita. A turma se envolveu e participou ativamente neste 
trabalho e este permitiu um maior interesse dos alunos para a realização de atividades 
em que se desenvolvia a leitura e a escrita. Por fim, tivemos a intenção de sugerir 
possíveis práticas e saberes que possibilite perspectivas de mudança para melhorar o 
Ensino Fundamental brasileiro, sobretudo, a alfabetização, tendo por finalidade o 
pleno desempenho do educando. 

Palavras chave: alfabetização, interdisciplinaridade, canção.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho destina-se a apresentar uma reflexão sobre 

práticas pedagógicas desenvolvidas em uma turma de 1º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede municipal de ensino público da cidade 

do Rio de Janeiro, no ano letivo de 2015, a partir das experiências 

vivenciadas no Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II. 

O trabalho foi realizado no CIEP Hélio Smidt, localizado no bairro Maré. 

A escola funciona em três turnos: manhã, tarde e integral. Atende alunos da 

Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Os alunos desta escola 

são de uma população pobre que apresenta diversos problemas ao seu redor: 

desemprego, moradia, violência doméstica e tráfico de drogas, por exemplo. 

A turma em que atuei no ano de 2015 foi o primeiro ano. Ela era 

composta por 27 alunos, sendo 18 meninos e 09 meninas, com faixa etária 

entre 06 e 08 anos. A turma era bem falante e tinha muitos alunos agitados. 

Contudo, a maior parte dos alunos era participativa e gostava de realizar as 

atividades propostas. O grupo de alunos dessa turma estava bem misto em 

relação ao nível de leitura e escrita. Durante o decorrer do ano letivo, alguns 

diagnósticos de escrita foram realizados com a turma com o objetivo de 

acompanhar e identificar a evolução de aprendizagem dos alunos. Esses 

diagnósticos também serviram como um instrumento de avaliação que 

contribuiu para que a professora planejasse ações para intervir nas dificuldades 

dos alunos. 

Vale ressaltar que atuo como professora nesta escola desde novembro 

2012 e foi a primeira vez que lecionei para uma turma de primeiro ano, embora 

já tivesse trabalhado com alfabetização em outras turmas não alfabetizadas da 

mesma série. 

Como professora alfabetizadora, sobretudo da Maré (comunidade 

carente do Rio de Janeiro) angustiava-me o fato dos meus alunos terem pouco 

ou nenhum tipo de vivência com instrumentos que permitissem a leitura, a 

escrita e conhecimentos de compreensão do mundo, embora estejam inseridos 

num mundo letrado, ou seja, num mundo repleto de informações e rodeado de 

palavras e textos que nos bombardeiam, a todo instante de nossas vidas. Ou 
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melhor, a leitura e a escrita estão presentes em nosso mundo, em nossa vida e 

em nosso dia a dia como uma necessidade, uma condição.  

Desde muito cedo, as crianças entram em contato com esse mundo 

letrado, encontramos com frequência diversas manifestações de escrita na 

sociedade. São rótulos, placas, revistas, anúncios, entre outros. Embora, este 

contato ocorra bem cedo em nossas vidas, ele não nos forma leitores e 

escritores. Para que isto aconteça, é necessário que tenhamos não só o 

contato “superficial” com esses instrumentos, mas precisamos praticá-lo, isto é, 

nos apropriarmos das práticas sociais de leitura e escrita de nossa sociedade, 

de forma a ter o domínio da compreensão e interpretação do que se leu e 

escreveu. 

Segundo resultados de 2015, da ANA (Avaliação Nacional de 

Alfabetização), boa parte dos educandos no terceiro ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas ainda encontram-se no nível 1 de leitura 

(leem palavras, mas não compreendem o texto ou não leem). Em relação à 

escrita, os resultados também não foram bons. A maior parte dos alunos 

alcançaram níveis 1, 2 e 3 de um total de cinco. Isso representa que os alunos 

também não conseguem escrever textos curtos e compreensíveis.  

Diante destas questões, surgiu a minha inquietação buscando uma 

saída ou um recurso que amenizasse o distanciamento das crianças e o mundo 

letrado. Ou seja, precisávamos buscar uma estratégia que atraísse essas 

crianças para o mundo da leitura e escrita. Também desejava mostrar a esses 

alunos não só a importância da leitura e escrita em nossas vidas, de alfabetizá-

los, mas também de fazer com que os alunos se percebessem como sujeitos 

sociais e históricos, como seres pensantes, comunicantes, transformadores e 

criadores.   

Pela observação direta desta problemática, tornou-se possível perceber 

que as famílias dos meus alunos liam pouco ou não liam, o que dificultava e 

não contribuía para que essas crianças adquirissem o hábito da leitura e 

escrita, e não se reconhecessem como sujeitos socioculturais. 

A partir desta observação, surgiu o desejo e a necessidade de conceber 

o processo da alfabetização numa perspectiva interdisciplinar que favorecesse 

uma formação integral do educando. Assim, pensei em um caminho mais viável 
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para vencer tal desafio a partir da valorização das experiências dos meus 

alunos. 

Observei em minha turma um gosto por músicas e partiu daí o interesse 

de desenvolver um projeto de alfabetização que tornasse a aula mais dinâmica 

e mais participativa, visto que o processo de alfabetização é complexo. Vale 

ressaltar que trabalhar com músicas e canções é um caminho fértil, pois os 

alunos dessa faixa etária se interessam muito por elas! Todavia, além de ser 

um elemento motivador, seria possível realizar um trabalho interdisciplinar a 

partir delas? Ou seja, as canções escolhidas para o desenvolvimento deste 

produto final teriam um potencial interdisciplinar? Essas, com certeza, seriam 

algumas das questões de nossa pesquisa. 

A construção do conhecimento no processo da alfabetização não é algo 

fácil, tampouco simples. Trata-se de uma aprendizagem que exige ao mesmo 

tempo, troca de informações, esforços, estímulos e motivação. Essa 

construção necessita de intensa, variada e rica interação do sujeito, construtor 

do seu conhecimento com o objeto a ser conhecido, e também da mediação 

entre professor e aluno. 

Em outras palavras, o aluno precisa a todo instante ter oportunidades de 

criar e recriar o seu conhecimento, de pôr em prática as sua ideias e reflexões. 

Na leitura e escrita, os alunos precisam formular hipóteses e enfrentar 

contradições entre a sua construção pessoal e a escrita convencional. Tudo 

isso gera conflitos nas crianças, que aos poucos vão assimilando e 

compreendendo as normas ou regras do nosso sistema gráfico. 

Desta forma, o professor precisa ser o mediador nessa prática de 

alfabetização, estabelecendo uma relação de confiança, na qual a criança 

possa ser desafiada e livre para experimentar, errar e reformular suas idéias, 

evoluindo em seu processo de ensino-aprendizagem. 

Almejando tornar este processo mais fácil, motivador e prazeroso, 

resolvi fazer uso da música, mais especificamente de canções, como 

ferramenta pedagógica para atrair os alunos, já que estes demonstravam 

interesse por músicas. Eles sempre pediam pra cantar na sala e sempre 

estavam cantarolando pela escola. Utilizar essa prática de linguagem nas aulas 

permitiu a reflexão dos alunos e o desenvolvimento de competências como, por 
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exemplo, falar, escutar, ler e escrever nas diversas situações, garantindo uma 

aprendizagem significativa de forma lúdica. 

De acordo com Campos (2011), a música, de certa forma, está presente 

em todos os momentos da vida; vivemos rodeados de sons diariamente. Em 

todo o mundo e em todas as épocas, a música e o homem caminharam juntos. 

Desta forma, entende-se a música como linguagem universal que ultrapassa os 

limites físicos, geográficos, políticos e sociais, provocando sensações 

prazerosas que atravessam o tempo. 

Partindo desse pressuposto, este trabalho objetivou fazer uso da 

canção, entendendo que ela é um recurso que favorece a aprendizagem. Fiz 

uso de duas canções que foram apresentadas uma de cada vez aos alunos. A 

partir dessas músicas, desenvolvi atividades em diversas áreas do 

conhecimento, objetivando promover um ensino interdisciplinar. Os alunos 

foram convidados a descobrirem ou construírem conhecimentos a partir da 

interpretação das letras das músicas trabalhada nas diversas áreas do saber. 

As situações de ensino aconteceram através das letras das músicas 

(canções). A canção é um gênero textual riquíssimo e nos oferece grandes 

possibilidades para criarmos atividades alfabetizadoras, além de fazer parte do 

dia a dia dessas crianças, fazendo grande sentido pra eles. 

Tendo em vista as características acima apontadas sobre música e 

canção, entendemos a música como uma manifestação artística, ou ainda, de 

acordo com Sekeff (2007), é a arte de transmitir efeitos sonoros, uma 

combinação de sons e silêncios. A música é composta basicamente por sons, 

ritmos, melodia e harmonia e é, sem dúvida, uma das mais valiosas formas de 

expressão da humanidade.  

Já quando nos referimos à canção, trata-se, portanto, da letra da 

música. O texto. D´Onofrio (2005) considera que esse tipo de gênero textual 

contribui satisfatoriamente para o desenvolvimento das competências 

discursivas de nossos alunos, visto que o mesmo apresenta um alto grau de 

aceitação entre os educandos, sem contar as abordagens interpretativas que 

podemos realizar a partir dele. 

A proposta de estudo elaborada neste presente trabalho é justamente 

esta: utilizar o gênero textual canção como base para inserir os alunos na 

prática da leitura e escrita, de forma a explorar sua criticidade, além de garantir 
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abordagens interdisciplinares e a oportunidade para a discussão a respeito das 

temáticas que serão abordadas nas canções trabalhadas. Enfim, que a música 

e a canção ajudem a levar os alunos a aprenderem a sentir, expressar e 

pensar a realidade ao seu redor, desenvolverem capacidades, habilidades e 

competências, criando situações de comunicação e expressão. “A música pode 

ser o fio condutor de diversas áreas curriculares, dando às aulas um caráter 

mais alegre, descontraído e próprio à aprendizagem. (CAMPOS, 2011).” 

Logo, este trabalho não se propõe somente ao incentivo da leitura e 

escrita desses alunos, mas também favorecer sua alfabetização em tempo 

hábil a sua formação, bem como garantir outros conhecimentos para além da 

leitura e escrita. 

No processo de alfabetização, entendo a necessidade da realização de 

um trabalho que favoreça o processo de alfabetizar letrando. Contudo, a 

criança nesse processo não necessita somente de se apropriar do sistema de 

escrita alfabética: é preciso também desenvolver um trabalho interdisciplinar 

que contribua para uma formação mais crítica do educando. A 

interdisciplinaridade nesse contexto visa a garantir a construção de um 

conhecimento globalizante, pois ao mesmo tempo em que os educandos 

aprendem a ler e escrever, podem também informar-se e formar-se, construir e 

reconstruir conhecimentos, ampliar suas visões de mundo e refletir sobre a sua 

realidade, descobrindo-se como sujeitos sociais e históricos. 

Desta forma, com este estudo pretendemos, então, refletir sobre a ação 

docente e a organização da atividade pedagógica a partir de um trabalho 

interdisciplinar, mas, especificamente, usando a canção como recurso 

facilitador do processo de alfabetização.  

Por fim, acredito que este estudo proporcionará a reflexão da prática 

docente, permitindo repensar o processo de ensino aprendizagem em nossas 

escolas, procurando construir um contexto educativo que seja qualitativo, 

participativo, dialógico e interativo, pois sempre é tempo de aprender, 

ensinando com alegria, diálogo, prazer, cooperação e interação em sala de 

aula de alfabetização. Que esta experiência idealize novos olhares para a 

melhoria do nosso ensino brasileiro e que contribua para uma formação de fato 

cidadã. 
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2. OBJETIVOS 

Tornar o processo de alfabetização mais prazeroso e significativo, que 

privilegie o desenvolvimento integral dos educandos.  

Incentivar a leitura e a escrita, bem como o desenvolvimento das 

habilidades e competências de outras áreas do conhecimento no processo de 

alfabetização, a partir de canções do universo infantil.  

Vale ressaltar que não apenas o ler, o escrever e o interpretar a letra 

estão sendo levados em consideração, mas também os conteúdos que 

emergem e que podem surgir a partir delas. Para isto, desenvolvi sequências 

didáticas que proporcionaram situações de aprendizagens e que fizeram das 

canções um instrumento a mais para auxiliar no desenvolvimento do processo 

de alfabetização. 

3. JUSTIFICATIVA 

Como já foi dito na introdução deste trabalho, a escolha deste tema é 

consequência de constantes preocupações, dúvidas e angústias presentes 

em minha prática pedagógica diária, em que, como professora do 1ª ano do 

ensino fundamental, presenciei a falta de vivências e incentivo à leitura e 

escrita dos meus alunos. Também me incomodava o fato de ter uma prática 

fragmentada do conhecimento, ou seja, a falta das outras disciplinas no 

processo da alfabetização.  

Como residente do Colégio Pedro II, pude acompanhar a dinâmica do 

trabalho que é desenvolvido numa turma de alfabetização, cuja prática objetiva 

uma integração das disciplinas para trabalhar os conteúdos pautados no 

planejamento. Este fato me influenciou significativamente, pois é importante 

investir em uma proposta que favoreça a interação das disciplinas entre si e 

com a realidade, objetivando a formação integral dos alunos. Segundo 

Fazenda (2001, p.17): 

O pensar interdisciplinar parte do princípio de que nenhuma 
forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o 
diálogo com outras formas de conhecimento, deixando-se 
interpenetrar por elas. [...] não se ensina, nem se aprende, vive-
se, exerce-se. 
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Diante desta questão, sinto cada vez mais urgente a necessidade de 

promover um trabalho interdisciplinar que favoreça a compreensão da 

complexidade do conhecimento, em específico no processo de alfabetização, 

favorecendo uma formação mais crítica do educando. 

Por vezes encontramos alunos desmotivados e uma das causas 

principais é a dificuldade que os alunos encontram no início do processo de 

alfabetização em estabelecer a relação entre as letras aos sons da fala, em 

relacionar grafemas a fonemas, entre outras. É um processo no qual a criança 

enfrenta desafios entre o que se pensa, o que se percebe e o conhecimento 

que ela precisa construir. Ou seja, o aluno precisa formular, analisar hipóteses, 

articulando escrita e a fala. A criança precisa perceber que a escrita representa 

a fala. Portanto, nesse processo trabalhoso, a criança reflete sobre seus 

conhecimentos, busca organizá-los, aprofunda-os, enriquece-os e os 

desenvolve. 

Ensinar a criança a ler, escrever e a se expressar de maneira 

competente é um grande desafio para nós, professores, uma vez que 

precisamos ser os mediadores deste processo e favorecer a construção das 

aprendizagens para que o processo de alfabetização ocorra de maneira mais 

fácil e prazerosa. 

Para favorecer esse processo é necessário propiciar condições de 

aprendizagens contextualizadas, em que o aluno interaja diretamente na 

construção do seu conhecimento, seja sujeito ativo do seu processo e não um 

mero reprodutor de conhecimentos, concebendo a alfabetização em uma 

proposta mecânica, que não faz o aluno refletir em seu processo, tratando-o 

como um ser passivo que aos poucos precisa internalizar o conhecimento. 

Além dessas dificuldades comuns no processo de alfabetização, outro 

fato me incomodava em relação os meus alunos. Eles não tinham contato ou 

acesso a livros, revistas, jornais, ou seja, o contato com o código linguístico era 

bem pequeno. Acredito que uma criança que viva num meio onde não há 

contato frequente com a leitura e a escrita, possivelmente não vai ter tanta 

vontade de ler como uma criança que é favorecida e tem contato com diversos 

portadores do código. Assim, se em sua casa não tem livros, jornais, revistas, 

se os pais não leem, nem escrevem não vai se interessar tanto pela leitura e 

escrita, já que tais práticas não fazem parte do seu dia a dia. 
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Portanto, para que ocorra esta descoberta, essa criança precisa ser 

estimulada e se a escola é o ambiente privilegiado de alfabetização do aluno, 

cabe ao professor motivar seus alunos despertando o gosto e o interesse pela 

leitura e escrita. A criança que vive num ambiente estimulador constrói mais 

prazerosamente seu conhecimento, pois alunos motivados se envolvem mais 

facilmente nas atividades e demonstram mais disposição em aprender. 

Foi neste sentido que resolvi trazer a canção para dentro da sala de 

aula, pois ela é portadora de um texto com o qual os alunos tinham mais 

contato e vivências, além do fato de oferecer diversas possibilidades de 

trabalho. Não se trata de usar as canções só para diversão dos alunos, para 

alguma rotina escolar (lavar as mãos, nas horas da entrada, da saída e do 

lanche), mas usá-las como ferramentas pedagógicas plenamente capazes de 

propiciarem aprendizagens. 

A canção, segundo essa perspectiva, motivará o aluno, pois faz parte do 

seu dia a dia, mas também oportunizará situações de ensino-aprendizagem, 

permitindo que o aluno reflita, se expresse, se desenvolva, compreenda, 

participe, construa e produza seus conhecimentos em seu próprio processo de 

alfabetização. 

Assim, pensei em promover um trabalho em que pudesse desenvolver 

também a criticidade e a autonomia nos educandos, envolvendo-os em 

questões que permeassem o local onde moram, ampliando seus 

conhecimentos para além da leitura e escrita. Desta forma, a canção pode 

contribuir para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar que relacione 

o saber escolar com a prática social. 

A alfabetização permite que o aluno aprenda a ler, escrever, realizar 

cálculos e muitas outras atividades que são essenciais na vida em sociedade, 

sendo ferramentas de compreensão e realização da comunicação do homem 

com a sociedade. Nesta linha de raciocínio, Freire (2008) afirma que aprender 

a ler, a escrever é, antes de qualquer coisa, aprender a ler o mundo, 

compreender seu contexto, localizar-se no espaço social mais amplo. A partir 

da relação linguagem-realidade, este processo de alfabetização se realiza de 

forma dinâmica entre palavra e mundo. 

Assim sendo, o trabalho a partir de canções pode contribuir não só para 

tornar esses ambientes mais alegres e favoráveis à aprendizagem, como 
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também para revelar sua fundamental importância nas aulas: colaborar para o 

desenvolvimento de competências dos alunos, como desenvolver a 

compreensão, a linguagem oral e escrita, expor suas ideias e pontos de vista e 

fazer com que os alunos reflitam sobre as questões e problemáticas do seu 

cotidiano. Ou seja, trabalhar com este gênero permite o envolvimento ativo do 

aluno em seu processo de ensino-aprendizagem, fugindo do tradicionalismo e 

dando sentido para o que ele estuda na escola.  

Esse tipo de gênero textual é valiosíssimo, pois além de ter grande 

aceitabilidade entre os alunos e estar presente no seu dia a dia, oferece uma 

gama de informações para trabalharmos questões da nossa vida em 

sociedade. É nesse sentido que a interdisciplinaridade atinge e enriquece essa 

prática pedagógica, uma vez que faz ligações entre os saberes em suas 

diversas dimensões, sejam eles de ordem cultural, social, política, dentre 

outras que permeiam a vida. Estudar interdisciplinarmente é aprender e 

compreender a realidade ao seu redor, dando sentido e se descobrindo como 

um ser histórico-social. 

Diante das ideias apresentadas, este trabalho pretende apresentar 

possibilidades de se promover o processo de ensino-aprendizagem, em 

especial a alfabetização, num processo mais dinâmico, crítico e participativo, 

no qual os termos que compõem o trinômio “alfabetização, canção e 

interdisciplinaridade” interajam entre si, dando sentido a um ensino que 

favoreça a compreensão da realidade, bem como o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias em nossa formação. 

Alfabetização tem início bem cedo e não termina nunca. Nós 
não somos igualmente alfabetizados para qualquer situação de 
uso da língua escrita. Temos a facilidade de lermos 
determinados textos e evitamos outros. O conceito também 
muda de acordo com as épocas, as culturas e a chegada da 
tecnologia. (FERREIRO, 2004, p. 14). 

Por fim, trazer a música para a sala de aula é uma excelente ferramenta, 

pois motiva, atrai e intensifica a participação dos alunos em aula. Ao 

explorarmos a canção, podemos extrair de suas letras variados conteúdos das 

mais diferentes áreas do conhecimento, como veremos mais adiante neste 

trabalho através das escolhas realizadas. O uso adequado da canção pode 

tornar a aula mais dinâmica e prazerosa, abrindo, assim, múltiplos caminhos e 
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possibilidades concretas para alfabetizarmos os alunos de um modo mais 

global. 

4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

As discussões realizadas neste trabalho apoiam-se nas reflexões de 

alguns autores que contribuíram para estabelecer um diálogo entre a teoria e 

prática e ainda para o desenvolvimento da prática pedagógica, de modo a dar 

sentido a uma e a outra.  

Diante dessas discussões, pude compreender que a prática reflexiva do 

professor é de fundamental importância no seu dia a dia escolar, pois, quando 

pensamos dessa maneira, consideramos que a prática do professor precisa ser 

avaliada e renovada constantemente, objetivando sempre proporcionar um 

ensino com qualidade que oportunize aprendizagens contextualizadas, 

autônomas e críticas.  

Desta forma, com este estudo, pretendo então refletir sobre a ação 

docente e a organização do trabalho pedagógico a partir de um trabalho 

interdisciplinar, mais especificamente usando a canção como recurso com o 

potencial de estimular o processo de alfabetização. Apresentarei também um 

diálogo com autores e suas contribuições acerca dos temas tratados, 

objetivando uma melhor compreensão da prática desenvolvida. 

O embasamento teórico do trabalho está organizado da seguinte forma: 

o primeiro tópico aborda o tema da alfabetização refletindo sobre este 

processo; no segundo tópico, discutirei sobre interdisciplinaridade, seu conceito 

e sua importância no processo de alfabetização, bem como trarei à luz 

possibilidades do uso da leitura e escrita no trabalho interdisciplinar e uma 

formação mais crítica e integral do educando.  

Já o terceiro tópico discorre sobre a música e seus benefícios para o 

indivíduo, destacando sua importância como recurso pedagógico e como um 

auxílio aos educadores no processo ensino-aprendizagem. No quarto tópico, 

discutirei sobre a canção como gênero textual. A metodologia do trabalho 

pretende apresentar a prática pedagógica desenvolvida neste estudo, bem 

como seus efeitos e avaliações.  
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4.1. Alfabetização  

Cotidianamente, vemos que o processo de alfabetização é complexo e 

diverso, e por muito tempo tem sido estudado por inúmeros profissionais 

provenientes de diversas áreas de conhecimento. Eles têm buscado entender 

como se ensina, como nossos alunos aprendem e como deve ser a 

organização do trabalho pedagógico. 

A partir de muitos estudos, vão surgindo diversas teorias mostrando que 

este aprendizado não se efetiva somente ao domínio de decodificação e 

codificação, mas sim como um processo ativo, por parte de quem ensina e de 

quem aprende, e na interação entre o conhecimento atual e o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, permitindo a construção e a reconstrução 

de ideias sobre a aprendizagem da língua. Para fundamentar as reflexões ao 

abordar o tema,destaco alguns autores que me ajudam a ter um melhor 

entendimento sobre o processo de alfabetização. São eles: Freire (2008), 

Cagliari (2009), Soares(2003) e Ferreiro (2004). 

De acordo com Freire (2008), aprender a ler, a escrever é, antes de 

qualquer coisa, aprender a ler o mundo, compreender seu contexto, localizar-

se no espaço social mais amplo, a partir da relação linguagem-realidade. Ou 

seja, esse processo de alfabetização se realiza de forma dinâmica entre 

palavra e mundo. 

O que tenho dito sem cansar, e redito, é que não 
podemos deixar de lado, desprezado, como algo 
imprestável, o que educandos, sejam crianças chegando 
à escola ou jovens e adultos a centros de educação 
popular, trazem consigo de compreensão do mundo, nas 
mais variadas dimensões de sua prática social. Sua fala, 
sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno 
da saúde, do corpo, da sexualidade, da vida, da morte, 
da força dos santos, dos conjuros. (FREIRE, 2008,p.69). 

 
Segundo o autor, alfabetizar, nessa perspectiva, é saber respeitar e 

valorizar esses saberes tão importantes que os educandos trazem consigo. É, 

ainda, deixar que nos mostrem seus saberes resultantes de suas experiências 

culturais, possibilitando, a partir disto, avanços em seu processo de 

aprendizagem. 
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Nesse sentido, surge a necessidade de ampliação sobre o conceito de 

alfabetização. É importante que a mesma seja vista de forma contextualizada 

com o mundo, no qual a leitura e escrita se desenvolvam de forma significativa. 

Freire, em Pedagogia da Autonomia (2008), afirma: por que não 

estabelecer “uma ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos 

alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos” (FREIRE, 2008, p. 

30). Desta forma, o processo de aprendizagem será mais proveitoso e 

interessante tanto para o aluno como para o professor, além de proporcionar a 

ambos uma relação de troca e de respeito mútuo. 

Outro autor que nos ajuda a refletir sobre a alfabetização, cujas ideias se 

complementam com as de Freire, é Cagliari. 

De acordo com o autor, o conceito de alfabetização, por muito tempo, 

ficou preso à ideia de que para aprender a ler era necessária apenas a 

capacidade de codificar sinais gráficos, transformando-os em sons e que para 

poder aprender a escrever era necessário apenas desenvolver a capacidade 

de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais gráficos. 

O processo de alfabetização inclui muitos fatores e quanto mais 
ciente estiver o professor de como se dá o processo de 
aquisição de conhecimento, de como uma criança se situa em 
termos de desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo 
o seu processo de interação social, da natureza da realidade 
linguística envolvida no momento em que está acontecendo a 
alfabetização, mais condições terá esse professor de 
encaminhar de forma agradável e produtiva o processo de 
aprendizagem, sem os sofrimentos habituais. (CAGLIARI, 2009, 
p. 208). 

 

Para Cagliari, a leitura é uma atividade que envolve as ações de 

conhecer, de refletir, de descobrir e interiorizar, ou seja, trazer para dentro de si 

a compreensão do que se leu. Lemos de várias maneiras e para inúmeras 

coisas, isto é, lemos o mundo em que vivemos. 

Lemos sempre com um objetivo, seja para saber os acontecimentos do 

dia, para realizar uma receita, para saber o que vai acontecer na novela e 

tantas outras coisas que desejamos. Entretanto, a leitura não é algo tão 

simples assim de se realizar, pois esta implica em decifrar e compreender a 

escrita. Para que isto ocorra, é necessário que o leitor se aproprie das ideias 

que o texto lhe transmite e, a partir disto, elabore seus conhecimentos, a fim de 

traduzir o texto que leu. 
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Quando lemos, estamos identificando ou reconhecendo um conjunto de 

palavras escritas. Contudo, para conseguirmos reconhecer ou identificar essas 

palavras, é necessário ter certos conhecimentos prévios, como diferenciar um 

desenho de uma palavra, saber o que é letra e identificar suas várias formas 

gráficas – em outras palavras é ser capaz de reconhecer a função dos códigos 

linguísticos. Todavia, decifrar o código, isto é, conhecer as letras e como 

combiná-las não assegura, necessariamente, a leitura ou o saber ler, embora 

esses conhecimentos sejam necessários para que a leitura aconteça. 

Quando lê, uma pessoa precisa, em primeiro lugar, arranjar as 
ideias na mente para montar a estrutura linguística do que vai 
dizer, em voz alta, ou simplesmente passar para a sua reflexão 
pessoal ou pensamento. Sem isso, não existe linguagem e, 
portanto, não pode existir fala nem leitura de nenhum tipo. 
(CAGLIARI, 2009, p. 307). 
 

Desta forma, para Cagliari, o professor tem papel principal neste 

processo, pois ele atua como um mediador entre o educando e o 

conhecimento. Sua função implica em planejar situações de aprendizagens que 

permitem à criança apropriar-se do processo de alfabetização, vivenciando 

atos de leitura e escrita intensamente, atentando sempre para as possibilidades 

de seus educandos neste processo, tendo este aluno como um ser cognitivo, 

afetivo, social e cultural.  

As crianças vivem em contato com vários tipos de escrita: os 
logotipos, as placas de trânsito, rótulos e cartazes, além de 
textos de revistas, jornais e televisão etc. Todas essas 
informações e vivências devem ser aproveitadas pelo professor 
para, juntamente com os alunos, refletir sobre as possibilidades 
da escrita e que para facilitar a comunicação entre todas as 
pessoas de uma sociedade, é que se estabeleceu um código, 
se convencionou um desenho para as letras. É importante que, 
logo de início, a professora vá esclarecendo os alunos a 
respeito das distinções entre fala, escrita e desenho. (Ibid., 
p.106). 

 

Outro fator importante que contribui significativamente para o processo 

de alfabetização é criar, em torno do educando, um ambiente alfabetizador, 

que tenha contato constante como mundo das letras, com diferentes gêneros 

textuais. Os incentivos à leitura e à escrita são importantes fatores 

responsáveis para que este processo ocorra de forma mais rápida e agradável. 
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Portanto, facilitar a vivência de situações cotidianas de leitura e escrita ajuda a 

criança a aprender a ler e escrever.  

Assim, o processo de alfabetização vai além das expectativas de ler e 

escrever, é permitir através disso, possibilidades amplas ao educando para que 

ele seja capaz de interferir na sua realidade. A leitura e a escrita trazem um 

poder ao aluno de atuar, de criticar de se inserir socialmente. 

Outra autora que se debruça sobre a alfabetização é Magda Soares. 

Segundo Soares (2005), a realidade das escolas brasileiras, sobretudo 

das escolas públicas, demonstra que em pleno século XXI, a sociedade que 

vive em rede é formada por um modelo de escola criado na Idade Média, ou 

seja, uma escola desinteressante para o aluno de hoje, pois os saberes 

ensinados na escola não se conectam entre si, como também estão distantes 

da vida real desses alunos. 

 Para ela, além de a criança aprender a ler e a escrever (alfabetização), 

ela também deve ter o domínio das práticas sociais de leitura e escrita 

(letramento). Para isto, é importante que a criança conviva com práticas de 

leitura e escrita que circulam na sociedade. 

Alfabetização e letramento são processos diferentes, porém cada um 

com suas especificidades. Ambos são importantíssimos e necessários em 

relação à aprendizagem da leitura e da escrita. 

Para Soares, alfabetização e letramento se definem como: 

 [...] sendo o estado em que vive o indivíduo que sabe ler e 
escrever e exercer as práticas sociais de leitura e escrita que 
circulam na sociedade em que vive: ler jornais, revistas, livros, 
saber ler e interpretar tabelas, quadros, formulários, sua 
carteira de trabalho, suas contas de água, luz, telefone, saber 
escrever e escrever cartas, bilhetes, telegramas, e-mails sem 
dificuldade, saber preencher um formulário, redigir um ofício, 
um requerimento, entre outros. A alfabetização e o letramento 
se somam, são complementos. (SOARES, 2009, p. 9) 

 

Desta forma, podemos entender que o conceito de letramento amplia a 

visão de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da 

prática de ler e escrever, mas também para os usos dessas habilidades em 

práticas sociais em que ler e escrever são necessários e direitos. 

Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as 
práticas sociais de leitura e escrita; é o estado ou condição que 
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adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de 
ter-se apropriado da escrita. (SOARES, 2003, p. 18). 
 

Alfabetizar letrando é, portanto, um processo que se inicia com a 

convivência de diferentes manifestações de escrita na sociedade (rótulos, 

placas, revistas, etc.) e se prolonga por toda vida, com crescentes 

participações nas práticas sociais que envolvem a língua escrita. É possibilitar 

que a alfabetização se desenvolva em um ambiente no qual o educando 

conviva com variados portadores de texto ao mesmo tempo em que constrói a 

base alfabética e, ainda, reconhecer que o educando já traz consigo algo desse 

mundo letrado, iniciando seu processo de alfabetização a partir de sua 

bagagem cultural e oferecendo, a partir disto, novos conhecimentos da 

linguagem e da escrita. É fundamental trabalhar com palavras que ele já 

conhece, oferecendo um vocabulário que tenha sentido para sua vida, trabalhar 

também com o lúdico, estimulando cada vez mais este aluno a estar dentro da 

escola. 

Desde muito cedo, as crianças já convivem com a língua escrita no seu 

dia a dia. Essa vivência possibilita e ajuda na manifestação dos primeiros 

rabiscos que a criança faz como representação dela. Quanto mais a criança 

interage com modelos sociais de escrita, mais experiências e descobertas ela 

vai adquirindo, desenvolvendo, assim, sua aprendizagem.  

Segundo os estudos de Emília Ferreiro, a evolução da escrita passa por 

algumas etapas nas quais a criança repete em sua história particular, a história 

da escrita. Contudo, vale ressaltar que tal evolução não ocorre sempre da 

mesma forma para toda criança, pois cada uma tem seu ritmo próprio. A autora 

classifica o processo de construção da escrita de acordo com as seguintes 

etapas: 

 Hipótese pré-silábica 

Nesta hipótese, a criança passa por diferentes níveis: garatuja, 

pseudoletras, letras do nome e letras do alfabeto. 

 Garatuja – Escrever e desenhar tem o mesmo significado, não relaciona a 

escrita com a fala, não utiliza letras para escrever. 

 Pseudoletras – Acredita que a palavra representa o objeto e não o seu nome, 

reproduz traços típicos da escrita. 
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 Letras do nome – Usa as letras do nome para escrever ou utiliza letras de 

nomes que já conhece; acredita que coisas grandes têm um nome grande e 

coisas pequenas têm um nome pequeno; utiliza certa quantidade de letras, 

mínimo de três e máximo de sete. 

 Letras do alfabeto – Já conhece uma grande variedade de letras do alfabeto e 

começa a perceber que usamos letras diferentes em diferentes posições. 

 Hipótese silábica 

Esta hipótese apresenta dois tipos de níveis: 

 Sem valor sonoro – Para cada sílaba, usa uma letra para representá-la. Não 

atribui valor sonoro à letra. 

 Com valor sonoro – Para cada sílaba, usa uma letra para representá-la. Atribui 

valor sonoro à letra, seja vogal ou consoante. 

 Hipótese silábico-alfabética – Compreende que a escrita representa os sons da 

fala; percebe que precisa usar mais de uma letra para a maioria das sílabas; 

reconhece o som das letras; atribui o valor do fonema em algumas letras; pode 

assimilar a escrita do som só das vogais ou só das consoantes. 

 Hipótese alfabética – Conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as 

letras, procura representar a escrita à fala. Esta, a partir de agora, permite uma 

análise do que será escrito, percebendo a associação dos sons com as sílabas. 

A criança percebe, neste nível, o valor sonoro de cada letra. Sua dificuldade se 

baseia somente nos vários valores sonoros de uma mesma letra e na palavra, 

os quais ela precisa identificar (qual letra deve usar em certas palavras e nas 

diferentes grafias que correspondem a um mesmo valor sonoro).Ou seja, a 

criança já percebe que certas letras possuem um mesmo valor sonoro.  

Vale ressaltar, neste nível a criança ainda não domina a ortografia e nem a 

segmentação das palavras nas frases. Tudo isso gera conflitos nas crianças, 

que serão levadas à descoberta de que existem regras para escrita. 

Assim, diante das contribuições de Emília Ferreiro e dos demais autores 

aqui apresentados, podemos concluir que as crianças precisam ter um papel 

ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, a partir das diferentes 

experiências e estímulos propiciados pelo docente. 
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4.2. Interdisciplinaridade  

Um dos aspectos mais importantes no processo de alfabetização é como 

a criança aprende. Só que a construção dos conhecimentos relativos a essa 

fase não é algo tão simples. É uma aprendizagem complexa e própria, mas não 

solitária, pois exige troca de informações, estímulos e motivações. Neste 

caminho, a criança precisa se apropriar do sistema de escrita alfabética e dos 

usos sociais de leitura e escrita.  

Além disso, é de grande importância nessa fase trabalhar outros 

conhecimentos (para além da leitura escrita) relacionados a outras disciplinas, 

favorecendo, assim, o desenvolvimento integral do educando, pois para o 

exercício da vida em sociedade ele precisará de conteúdos oriundos das mais 

diferentes áreas do conhecimento.  

Diante desta perspectiva, é que me motivei a desenvolver uma prática 

apoiada na interdisciplinaridade, visando a garantir essa formação mais ampla, 

global. Segundo Fazenda, 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da 
questão do conhecimento, de abertura à compreensão de 
aspectos ocultos do ato de aprender e dos 
aparentemente expressos, colocando-os em questão. 
Exige, portanto, na prática, uma profunda imersão no 
trabalho cotidiano (FAZENDA, 2006, p.119). 

O que Fazenda nos propõe é um ensino em que se considere uma visão 

mais total, ou seja, global entre as diversas áreas do conhecimento. É um 

ensino voltado para o diálogo, troca de experiências, no qual os saberes 

escolares se relacionam com os saberes de vida dos educandos, um dando 

sentido ao outro. 

De acordo com Fazenda (2008), é uma atitude de busca e de inclusão 

diante do conhecimento. A metodologia do trabalho ganha uma nova postura 

em que a integração dos conteúdos passa de uma visão fragmentada para 

uma visão única do conhecimento. 

No nosso cenário educacional brasileiro, a interdisciplinaridade é 

abordada em documentos oficiais, tais como a LDB 1e os PCN,2 como proposta 

                                            
1
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. É 

a legislação que regulamenta o sistema educacional do Brasil. 
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de trabalho, como um princípio pedagógico que contribui para o aprendizado 

do aluno. Apesar disso, a interdisciplinaridade é ainda pouco presente nos 

planejamentos escolares e na prática de professores. Ao contrário disso, o que 

vemos é uma prática fragmentada do conhecimento. Fazenda (2006) aponta, 

Mas, quando analisamos a prática da educação em 
nosso contexto histórico, seja apoiando-nos em nossas 
experiências empíricas, seja fundamentando-nos nas 
pesquisas científicas, um dos aspectos que mais me 
chamam a atenção é o seu caráter fragmentário. 
(FAZENDA, 2006, p. 37). 

O que Fazenda quer dizer é que as escolas não valorizam a integração 

de conteúdos das mais diversas áreas curriculares, sendo assim, a 

aprendizagem torna-se sem significado, vazia, pois o conhecimento é 

compartimentado, os saberes dos alunos são negados e as disciplinas 

encerram-se nelas mesmas, ou seja, não há troca, não há diálogo, não há 

interação e, portanto, não há produção de um conhecimento consistente. É 

necessário que a escola repense suas práticas pedagógicas, a fim de formar 

cidadãos atuantes, protagonistas, críticos e reflexivos. 

Desta forma, o que tenho percebido é que a interdisciplinaridade ainda é 

pouco compreendida, pois o que vemos é uma prática conservadora em que se 

valoriza um “ensino purista” de conteúdos e conhecimentos ditos necessários 

para a aprendizagem. Isso ocorre em muitas áreas de ensino, inclusive no 

processo de alfabetização. Percebemos, em inúmeras situações, que os 

conteúdos e as práticas se distanciam da realidade dos alunos, não 

aproveitando as experiências de vida deles, nem os seus conhecimentos 

prévios. 

Finalmente, é possível identificar como vinculada a essa 
fragmentação generalizada, a desarticulação da vida da 
escola com a vida da comunidade a que serve, do 
pedagógico com o político, do microssocial com o 
macrossocial. Tudo se passa como se tratasse de dois 
universos autônomos, desenvolvendo-se paralelamente, 
intercomunicando-se apenas de maneira formal, 
mecânica, burocrática, como se entre escola e 

                                                                                                                                
2
De acordo com o MEC, os Parâmetros Curriculares Nacionais são referenciais elaboradas 

pelo Governo Federal para compor a proposta curricular de uma instituição educativa, a fim de 
nortear as equipes escolares na execução de seus trabalhos. 
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comunidade não houvesse um cordão umbilical. (Ibid., p. 
38-39).  

Em Pedagogia da Autonomia (2008), Freire também aponta que é 

importante estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos.  

Nesta perspectiva, a interdisciplinaridade atua de forma a contribuir no 

processo de aprendizagem, já que, de acordo com Fazenda (2001), 

estabelece-se uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe 

uma atitude diferente a ser assumida frente a construção do conhecimento. 

Essa construção se dá a partir de situações, nas quais o educando possa agir 

sobre o objeto de seu conhecimento, pensar sobre ele e refletir, interagindo 

com outros, transformando a informação até assimilá-la. Assim, entendemos 

que o professor neste processo assume uma nova postura: ele ajuda o aluno a 

construir e produzir conhecimentos na interação com os outros, tornando as 

aprendizagens significativas. 

O trabalho a partir das canções contribui para um ensino interdisciplinar, 

já que as letras dessas canções proporcionam discussões interessantes, 

trazendo elementos que podem ser articulados às diferentes áreas do 

conhecimento. Devemos levar em consideração a participação do aluno nesse 

processo, relacionando o saber escolar à prática social, numa linguagem real e 

vivenciada para o aluno, atingindo-o em sua totalidade, formando cidadãos 

conscientes. 

Por fim, um trabalho interdisciplinar é realizado, sobretudo, através da 

interação professor/aluno, professor/professor, na troca, no respeito mútuo, na 

mediação, no diálogo, visando a um conhecimento mais global. A educação só 

tem sentido no encontro! 

4.3. A música e seus benefícios para o indivíduo 

A música está presente em diversos momentos de nossas vidas, pois 

todos os dias nos deparamos com sons. Nesse sentido, ela tem grande 

importância na vida das pessoas, pois está ligada às nossas emoções. Através 

dela,também podemos nos desenvolver, já que se trata de um meio de 

expressão.  A música se revela como uma arte dinâmica e comunicativa pela 
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qual podemos interagir e sermos atingidos em nossa totalidade, já que ela 

influencia diretamente no nosso corpo, nossa mente e emoções.  

De acordo com Sekeff(2007), a música atua em diferentes áreas do 

desenvolvimento humano (físico, mental, social e emocional), estimulando o 

desenvolvimento e o crescimento de nossas potencialidades. Ela pode ser 

considerada um agente que contribui no processo educacional, porque 

simplesmente estimula a criatividade, a inteligência, a memória, aumenta a 

capacidade de atenção, entre outros benefícios que propiciam ao educando 

melhores condições para se construir aprendizagens, colaborando para uma 

formação mais crítica e integral. 

Diante desta perspectiva, apresento nesta seção algumas reflexões 

acerca da música como arte, um instrumento a mais para auxiliar no 

desenvolvimento dos educandos. 

Como já dito antes, o processo de alfabetização é complexo, pois as 

ações de ler e escrever exigem o desenvolvimento de certas habilidades e 

competências do aluno que precisam ser estimuladas e vivenciadas no dia a 

dia. Todo esse processo gera conflitos no educando, que através de suas 

reflexões sobre seus erros e acertos, vai construindo seus conhecimentos 

acerca da leitura e escrita.  

Por vezes, os alunos encontram dificuldades que os desmotivam neste 

processo e de acordo com Soares, (2003) frequentemente o aprendizado fora 

da escola é muito mais motivador, pois a linguagem da escola nem sempre é a 

do aluno, fugindo da sua realidade. Nesse sentido, a escola limita e exclui 

esses alunos.  

Muitas concepções de ensino também reduzem o processo de 

alfabetização em decodificação dos sons, transformando a escrita em 

transcrição da oralidade. Esse tipo de ensino considera o aluno um sujeito 

“vazio” que aos poucos será preenchido por informações que o capacitarão 

para a aprendizagem da leitura e escrita. Assim, o aluno é tratado como uma 

“tábua rasa”, pois não se leva em consideração suas vivências e nem sua 

bagagem cultural. O aluno é visto como um ser passivo que nada tem a 

contribuir em seu processo de alfabetização, tornando todo o processo 

enfadonho para o aluno. 
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Portanto, a partir desses aspectos, surgiu a ideia de tornar este processo 

algo mais prazeroso e dinâmico que fizesse com que os alunos construíssem 

seus conhecimentos de forma mais real e ativa, no qual pudesse ser o 

protagonista do seu próprio processo de aprendizagem.  

Quando falamos da música, logo pensamos em diversão, alegria, prazer, 

etc. Então por que não levar a música ao contexto escolar? Trazer alegria e 

motivação para o dia a dia escolar, contribuindo para que as crianças 

aprendam, tendo como recurso didático a música. 

A música está presente desde muito tempo na história das civilizações. 

Em todos os povos, a música se faz presente, seja ela para celebrar algo, para 

agradecer, pra divertir, consolar e em diversas outras situações. Ou seja, ela 

assumiu e ainda assume diversas funções no seio da sociedade. Assim sendo, 

a música é considerada por diversos autores como uma prática cultural e 

humana e também como uma forma de arte. 

Música não é somente um recurso de combinação e 
exploração de ruídos, sons e silêncios, em busca do 
chamado gozo estético. Ela é também um recurso de 
expressão (de sentimentos, ideias, valores, cultura, 
ideologia), um recurso de comunicação (do indivíduo 
consigo mesmo e com o meio que o circunda), de 
gratificação (psíquica, emocional, artística), de 
mobilização (física, motora, afetiva, intelectual) e 
autorrealização. (SEKEFF, 2007, p. 14). 

O que a autora nos leva a refletir é que a música lida com diversas 

partes do ser humano e atua em diversos momentos da sua vida. Ela influencia 

na cognição, emoção, parte motora e em diferentes necessidades do indivíduo. 

Nesse sentido, a música serve como uma forte aliada, uma importante 

ferramenta para que nós, professores, possamos transformar a educação 

conservadora em um ambiente educacional mais alegre, dinâmico e com 

conteúdos atrativos para os alunos.  

Refletindo ainda sobre a maneira como a música afeta os indivíduos, 

Sekeff (2007) enfatiza: 

“[...] Infere-se que a prática musical constitui significativa 
ferramenta no processo educacional, por ser uma 
atividade de construção, performance e/ou escuta que, 
animada pela afetividade e pela cognição, nasce do 
indivíduo e o atinge no seu todo”. (Ibid., p. 16). 
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Ou seja, a música na educação compreende um poderoso agente de 

mediação que desperta no aluno prazer, uma vez que envolva um caráter 

lúdico e desafiador, favorecendo o desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos. 

Tendo em conta que a música, modo peculiar de se 
organizar experiências, atende a diferentes aspectos do 
desenvolvimento humano (físico, mental, social, 
emocional, espiritual), infere-se ser possível recortar seu 
papel como agente facilitador e integrador do processo 
educacional, enfatizando desse modo sua importância 
nas escolas em virtude de sua ação multiplicadora de 
crescimento. SEKEFF, 2007, p. 18). 

Desse modo, a música tende a favorecer e contribuir para o 

desenvolvimento integral do indivíduo, já que ela influencia todo nosso ser. Não 

se trata apenas de trazer alegria para o bem estar dos educandos dentro da 

sala de aula; o benefício da música vai além disso: música é também um 

recurso de expressão, de comunicação, de satisfação, de equilíbrio, de 

integração, entre outros.  

Trabalhar com músicas na escola é oportunizar aos educandos 

condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento físico, afetivo, 

intelectual e social, ajudando o educando a se reconhecer e se orientar melhor 

no mundo, já que a música, em muitas situações, é capaz de dialogar com a 

realidade. 

Para Sekeff (2007), a música atua como multiplicadora do crescimento 

intelectual, pois ao se articular com outros saberes, ela intensifica 

aprendizagens. Através da música, o educador pode ter uma vantagem 

especial para atingir seus objetivos traçados, pois como a música influencia em 

todo nosso ser, logo os alunos se desenvolverão melhor cognitivamente, 

emocionalmente, afetivamente, sua coordenação motora, memória, atenção, 

criatividade e capacidade de se comunicar. 

Vale ressaltar que não estou defendendo que a música seja a solução 

da alfabetização ou de outras dificuldades no processo de aprendizagem. O 

intuito é refletir sobre como aproveitá-la como uma ferramenta que pode 

possibilitar aprendizagens, pois a música também nos relaciona com o mundo 

e é uma forma de energia que movimenta todo ser, mente, emoções, atingindo 

o indivíduo integralmente.  
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4.4. A canção como gênero textual 

Entendendo a música como uma forma de linguagem, com a qual o 

indivíduo pode se desenvolver e se expressar de forma completa, busquei  

aproveitar os benefícios que o gênero canção pode oferecer enquanto 

linguagem discursiva. 

De acordo com D´Onofrio (2005), a canção, em sua origem, é toda 

poesia relacionada com a música e o canto. Para o autor, a canção 

potencializa as emoções, objetivando fazer da língua um instrumento capaz de 

tocar a sensibilidade do receptor. A canção é uma linguagem poética que 

combina a harmonia dos sons com a musicalidade das palavras.  

Diante disso, ao considerar a canção como gênero textual, devemos 

trabalhar suas letras de maneira completa, ouvindo, cantando e interpretando 

sua parte musical, que contribui para dar sentido ao texto. É dessa maneira 

que lidar com esse gênero contribui, na medida em que a letra da canção tenha 

sentido e afete o indivíduo. Esse tipo de texto, além de ser mais atrativo e fazer 

parte do dia a dia dos educandos, permite desenvolver não só a apropriação da 

linguagem verbal, mas também a linguagem em todos os seus aspectos, 

interagindo e oportunizando maneiras dos educandos se expressarem. 

É também, uma atividade que envolve as ações de conhecer, de refletir, 

de descobrir e interiorizar, trazendo para dentro de si a compreensão do que se 

leu. Esse tipo de texto permite que os educandos participem de situações de 

escuta e de fala, levando-os à participação ativa para que se desenvolvam as 

habilidades da linguagem e da capacidade de comunicação. 

Sendo assim, é importante que o professor crie situações de 

aprendizagens que permitam aos alunos vivenciar os usos sociais da escrita a 

partir de situações reais que os desafiem a refletir sobre a língua e produzir o 

conhecimento. 

Devemos ser cuidadosos nas escolhas das canções a serem 

trabalhadas, sempre levando em consideração a intencionalidade das 

atividades pedagógicas que se pretende desenvolver. É importante que a 

canção desperte discussões interessantes, em que as crianças possam se 

expressar, sentir a música, bem como interpretar e construir aprendizagens a 

partir dos conteúdos trazidos por suas letras. Elas também devem motivar os 

alunos, pois nem toda canção tem a capacidade de instigá-los.  Além disso, 
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nem toda canção é interessante para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, devido à inadequação do vocabulário e dos conteúdos 

apresentados por ela. Essas questões devem ser avaliadas constantemente 

pelo docente no momento da escolha do repertório.  

Em suma, é importante que, ao trabalhar com música, o professor leve 

em consideração suas letras, pois as mesmas precisam abordar temas 

interessantes aos alunos e que estejam relacionados, na medida do possível, 

com o contexto de suas vidas. 

5.METODOLOGIA 

5.1. Abordagem do trabalho e instrumentos da pesquisa 

Para a realização da proposta pedagógica apresentada neste produto 

final, minha abordagem foi de cunho qualitativo, tendo inspiração na pesquisa-

ação. Ambos serão detalhados nos parágrafos seguintes. 

Sobre a abordagem qualitativa, Moreira e Caleffe (2008, p. 61) 

consideram que “para os pesquisadores interpretativos, o propósito da 

pesquisa é descrever e interpretar o fenômeno do mundo em uma tentativa de 

compartilhar significados com outros”. Esse pensamento é convergente com a 

intenção de meu trabalho.   

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador utiliza um conjunto de materiais 

gerados na e a partir da realidade investigada (fotos, vídeos, entrevistas, 

observação, entre outros) para analisá-la e elaborar suas descrições, 

interpretações e reflexões. Por fim, o objetivo da pesquisa qualitativa é 

compreender o ambiente real.  

Quanto à pesquisa-ação, compreendo que esta proposta consiste na 

investigação de um problema que faz parte de um cenário educativo específico. 

O professor deve procurar entender suas causas, buscando estratégias que 

possibilitem ou a mudança ou o aperfeiçoamento/melhoramento de uma 

situação.  

De acordo com Prado e Cunha(2003),a pesquisa-ação: 

É uma prática reflexiva de ênfase social, na medida em que nos 
centramos em situações que são percebidas pelos professores 
como problemática e passíveis de mudanças; é uma estratégia 
associada à formação das pessoas envolvidas, que 
intercambiam suas perspectivas e reelaboram discursivamente 
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as contingências da situação, estabelecendo as inter-relações 
entre as mesmas para melhorar a qualidade da ação que nela 
intervém. (PRADO; CUNHA, 2003, p. 37). 
 

Com base na citação anterior, compreendemos a pesquisa-ação como 

uma modalidade de pesquisa colaborativa, que incorpora opiniões, ideias, 

expectativas de todos os envolvidos, na qual a reflexão é um elemento de 

suma importância. O desenvolvimento de uma prática reflexiva é uma ação 

vital e deve ser constante por parte do docente. Sobre a prática reflexiva, 

Moreira e Caleffe (2008, p. 12) apontam que ela 

[...] é vista como um meio pelo qual os professores podem 
desenvolver um nível maior de autoconsciência sobre a natureza 
e o impacto de sua prática, consciência esta que oferece 
oportunidades para o desenvolvimento profissional. (MOREIRA; 
CALEFFE, 2008, p.12). 

Diante disto, este professor precisa fazer desta prática reflexiva um 

processo permanente, buscando alternativas ou soluções que melhorem a 

qualidade do ensino. 

Neste produto final, os dados que foram utilizados para a análise foram 

gerados principalmente pela observação dos alunos (sua atuação individual e 

coletiva) nas diferentes propostas, pelos registros em fotos e pelos exercícios e 

atividades que foram reproduzidos para os alunos realizarem. Sobre todo esse 

material foi empregado um olhar qualitativo, buscando analisar os avanços dos 

alunos sem o intuito de tecer generalizações. 

 

5.2. Caracterização da turma, da localidade e do espaço físico da sala de 

aula 

Conforme apresentei na introdução deste trabalho, a turma que 

participou da proposta didática pertencia ao 1º ano do Ensino Fundamental e 

era composta por 27 alunos, sendo 18 meninos e 09 meninas, com faixa etária 

entre 06 e 08 anos. Eles se encontravam em diferentes níveis de leitura e 

escrita e apresentavam falta de vivências e incentivo à leitura e escrita.  

Também me angustiava a falta de outras disciplinas no processo de 

alfabetização, tais como Ciências e Estudos Sociais. Para mim, elas são tão 

importantes e relevantes, pois favorecem a compreensão de mundo, 

possibilitando estabelecer relações pessoais com o conteúdo a ser ensinado, 
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dando sentido à sua aprendizagem. Sendo assim, é necessário que o ensino 

oferecido envolva os educandos em um universo rico de possibilidades de 

aprendizagens, numa abordagem interdisciplinar. 

 A escola fica localizada na comunidade da Maré, conhecida como 

Rubens Vaz. Os alunos, em sua totalidade, moram próximo à escola e suas 

famílias geralmente apresentavam carências do ponto de vista socioeconômico 

e cultural. 

No que diz respeito ao comportamento, era uma turma bastante agitada 

e falante. Contudo, a maioria dos alunos era interessada, curiosa e 

participativa. O grupo também demonstrava um espírito de cooperação, 

gostava de ajudar um ao outro, embora muitas vezes esse ato resultava em 

conversas paralelas e brincadeiras durante a aula, sendo necessário chamar a 

atenção da turma. 

Grande parte dos alunos não tinha timidez alguma e gostava muito de 

apresentar alguma coisa para turma, como danças e músicas. Em nossa rotina, 

sempre iniciávamos a aula com uma leitura compartilhada de algum gênero 

textual interessante para turma(notícia de jornal, receita, piada, poesia, 

parlenda, livros). Essa leitura tinha o objetivo de aguçar o interesse dos alunos 

pela leitura e também para permitir o contato com os mais variados gêneros 

textuais. Não era necessariamente uma leitura para desdobramento de 

atividades, mas sim para deleite. Sempre após a leitura, fazíamos uma rede de 

ideias, ou seja, uma roda de conversa, para a qual os alunos traziam alguma 

novidade para contar para os seus colegas ou conversávamos sobre assuntos 

que surgiam após a leitura compartilhada dos textos. Desta conversa, 

escolhíamos o assunto mais interessante e coletivamente registrávamos no 

blocão, geralmente um parágrafo de texto relatando o assunto mais atrativo. 

Quanto à organização da sala de aula para o desenvolvimento das 

atividades, preferimos acomodar os alunos em grupos ou em duplas, pois 

acredito que este tipo de organização permite uma melhor interação entre os 

alunos, uma vez que, assim distribuídos, um possa ajudar o outro, havendo 

trocas, reflexão de ideias e uma melhor circulação de informações. 

Tínhamos em nossa sala um espaço dedicado ao cantinho da leitura 

com variados materiais de textos (revistas, jornais, livros) e também alguns 
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jogos pedagógicos. Sempre dedicávamos alguma parte do dia para que os 

educandos pudessem explorar esse material.  

 

5.3. Sequência didática 

Segundo Zabala (1998), sequências didáticas são: 

um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 
que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos 
professores, como pelos alunos (ZABALA, 1998, p. 18). 

As sequências facilitaram a organização do trabalho pedagógico, pois as 

propostas de atividades estavam claras, consoantes com os objetivos traçados 

e intencionalidades desejadas. Busquei que as sequências tivessem um senso 

de continuidade e que a rotina estabelecida para cada dia fosse conhecida 

pelos alunos. Vale ressaltar que a sequência teve caráter interdisciplinar. Extraí 

de cada canção os conteúdos que poderíamos trabalhar, pensando na 

adequação à realidade da turma e também nas habilidades e competências a 

serem trabalhadas em uma turma de alfabetização.    

Esse tipo de estruturação do trabalho, a sequência didática, foi o melhor 

meio para desenvolver as atividades por abordar várias estratégias de ensino e 

aprendizagem, além de permitir ao professor uma avaliação mais precisa em 

cada etapa em que a sequência se desenvolve. As sequências envolveram as 

seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Estudos 

Sociais, Ciências e Artes. 

As canções escolhidas foram “A Casa”, de Vinícius de Moraes e 

“Boneca de Lata”, de Bia Bedran. As canções selecionadas tiveram o objetivo 

de promover um processo de ensino-aprendizagem mais crítico e participativo. 

O intuito foi propiciar um processo de alfabetização mais envolvente e 

motivador, no qual os educandos sentissem o desejo de ler, escrever, participar 

e de se desenvolverem plenamente. As letras das canções encontram-se na 

seção de anexos do trabalho. 

Em nossa opinião, a escola precisa ser interessante para os seus 

educandos, não só para permitir um processo de aprendizagem mais 

prazeroso, mas também para formar de fato cidadãos capazes de transformar 

e influenciar a sociedade em que vivem.  
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Nossa perspectiva foi propiciar uma mudança nesse processo, 

sobretudo na formação desses alunos da Maré, que geralmente não têm um 

acesso tão amplo aos usos sociais da leitura e escrita, bem como manifestam 

conhecimentos reduzidos de compreensão do mundo.  

Destaco que tive muitos problemas em relação ao tempo para realizar as 

atividades. A escola fica situada na comunidade da Maré, que estava 

vivenciando um processo (uma tentativa) de pacificação durante o tempo em 

que desenvolvia o trabalho. Enfrentamos tiroteios e por dias a escola se 

manteve fechada, o que ocasionou um período curto de tempo para cumprir as 

sequências didáticas.  A princípio, planejava trabalhar com três canções, 

contudo, devido aos problemas expostos, isso não foi possível. Diante disso, 

desenvolvi o trabalho a partir de duas canções. 

No quadro a seguir, apresento a descrição de cada atividade realizada 

nas duas sequências didáticas propostas: 

 

DATASPREVISTAS ATIVIDADES 

09/11/2015 Reconhecendo a canção como um 

gênero textual. Explorando o texto “A 

Casa”, de Vinícius de Moraes. Leitura e 

interpretação oral da canção. 

10/11/2015 Trabalhando Língua Portuguesa com 

atividades de leitura e escrita, envolvendo 

os seguintes conteúdos: letra inicial e 

final, direção da escrita, letras e sílabas, 

relação grafema x fonema, uso social da 

escrita, ritmo, fluência e entonação da 

leitura. 

11/11/2015 Dobradura de um modelo de casa e 

escrita espontânea sobre como é a casa 

dos alunos. 

12/11/2015 

 

Pesquisa sobre o endereço de casa e 

apresentação na roda. Conversa informal 
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13/11/2015 

sobre rua, bairro e cidade e problemas 

sociais do bairro. Desenho da sua própria 

casa e escrita do endereço. Trabalho 

sobre os tipos de moradia. 

 

16/11/2015 Trabalho com o tangram. Desenvolvendo 

o raciocínio lógico-matemático. 

17/11/2015 Visita ao Museu da Maré 

 

26/11/2015 

 

Audição e dança da 2ª canção, “Boneca 

de Lata”, de Bia Bedran. Leitura e 

interpretação oral da canção. 

27/11/2015 Exploração da canção “Boneca de Lata”: 

leitura e interpretação. 

01/12/2015 Reescrita de um trecho da canção/ 

Trabalhando produção textual. 

02/12/2015 Atividades do esquema corporal: 

brincadeiras com as partes do corpo e 

conversa sobre os cuidados com o corpo. 

03/12/2015 Atividades de sistematização sobre o 

corpo humano, envolvendo as práticas de 

leitura e escrita. 

04/12/2015 Visita à brinquedoteca da escola 

07/12/2015 Medidas de tempo (relógio, horas 

exatas). 

 

Vale ressaltar que as atividades didáticas sofreram pequenas alterações 

nas datas previstas devido ao fato de a turma ficar vários dias sem aula, em 

virtude de inúmeros conflitos que aconteceram na comunidade em que a 
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escola está inserida, como dito anteriormente. Por outro lado, o horário integral 

favoreceu a turma na realização das atividades. Em cada dia de atividade, 

utilizei, em média, duas horas/aula. 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nesta parte do trabalho, descreverei cada etapa do processo, 

analisando os resultados obtidos, bem como os pontos positivos e negativos de 

cada etapa, apontando o que poderia ser feito de diferente. Também dialogarei 

com os autores apresentados no embasamento teórico deste trabalho, visando 

a uma melhor compreensão das atividades que foram desenvolvidas. 

1º dia de atividade da música “A Casa” (sensibilização e introdução) 

Figura 1: clipe da música “A casa”. Figura 2 e 3: alunos dançando. Figura 4: a turma 

conhecendo a letra da canção. Figura 05: vídeo sobre a biografia do autor Vinícius de Moraes. 

  

A sequência didática foi iniciada no mês de novembro de 2015. No 

primeiro momento, apresentei aos alunos a 1ª canção a ser trabalhada - “A 

Casa”, de Vinícius de Moraes.  Os alunos assistiram ao clipe da música, 

cantaram e dançaram. Após ouvirmos a canção, tivemos uma conversa 

informal. Perguntei às crianças se elas já conheciam a canção, se gostaram, se 

sabiam quem é o autor e se já ouviram falar de Vinícius de Moraes.Tivemos 

uma breve conversa sobre quem foi Vinícius de Moraes e apresentei uma 
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fotografia do escritor. Depois, escrevi a canção no papel 40kg, fixei o cartaz no 

quadro e fiz a leitura coletiva. Promovi uma interpretação oral da canção, 

questionando as crianças com as seguintes perguntas: 

– Qual é o título do texto? 

– Quem é o seu autor? 

– Qual é o assunto da canção? 

– A casa da qual a canção fala é igual ou diferente da que a 

gente mora? Por quê? 

– Por que a casa da canção pode ser considerada engraçada? 

A turma participou efetivamente das atividades planejadas para o 1º dia. 

Os alunos ficaram entusiasmadíssimos quando ouviram a música e se 

entregaram à dança.  

Através dessa atividade, as crianças tiveram a oportunidade de exercer 

a oralidade, expressando-se e apontando suas ideias. Puderam pensar, refletir 

e interagir com os outros numa relação de troca e construção de 

conhecimentos. 

Segundo Cagliari (2009), o professor precisa dar voz aos alunos, 

considerar a bagagem de conhecimentos que ele tem e, aos poucos, inserir, 

numa ação conjunta entre professor e aluno, novos saberes e uma 

reestruturação de ideias naqueles conhecimentos iniciais. 

Para Freire (2008), é fundamental que professores e alunos tenham uma 

postura dialógica, curiosa, indagadora e não passiva, enquanto trocam e 

compartilham ideias. Nessa relação, tanto professor quanto alunos precisam se 

assumir “epistemologicamente curiosos”. Ou seja, o professor precisa instigar a 

curiosidade dos alunos e a própria curiosidade. 

Sendo assim, o professor precisa oportunizar ao aluno situações de 

diálogos, pois isto implica em novas formas de analisar, de falar e de pensar, 

ajudando-o a atingir uma melhor compreensão que lhe permitirá produzir 

respostas mais pertinentes. 

Pude observar também, nesta atividade, um maior aproveitamento dos 

educandos no que se refere à leitura. Era um texto que eles conheciam e fazia 

parte da vida deles. Todos queriam ler a canção e falar do que entendiam. De 

acordo com Soares (2009), quanto maior for o contato da criança com textos 

significativos, maior interesse terá essa criança pela leitura e escrita. 
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Durante a dança, até alunos mais tímidos participaram, fato este que 

contribui para estimular a participação desses alunos, além de seu 

desenvolvimento. A canção ajudou até mesmo para dar ânimo e prazer, já que 

muitos alunos chegavam à escola com indisposição e desânimo. Segundo 

Sekeff (2007), a música na dinâmica da escuta, enriquece a aprendizagem, 

pois motiva, desperta o interesse e estimula o interno e externo do ser humano. 

As discussões sobre o texto também foram enriquecedoras; os alunos 

se sentiram à vontade para se expressarem e falarem sobre os conhecimentos 

que tinham a respeito do assunto tratado. De acordo com Ferreiro (2004), é 

importante que durante o processo de alfabetização, o professor valorize o 

conhecimento da língua que o aluno traz consigo oriundo do seu convívio com 

familiares e amigos. Para a autora, o aluno não vem para a escola sem saber 

de nada: ele traz consigo um aprendizado importante que deve ser aprimorado 

e contextualizado para promover condições favoráveis às suas necessidades 

cotidianas. 

Nesta perspectiva, a troca e a conversa vão muito além do objetivo de 

transmitir informações; elas permitem aos alunos que expressem seu cotidiano, 

suas experiências. É a oportunidade de falar que os torna sujeitos ativos do 

seu processo de aprendizagem. 

2º dia de atividade da música “A Casa” (trabalhando Língua 

Portuguesa). 

Figura 6 e 7: alunos identificando palavras no texto. Figura 8 e 9: alunos realizando 

atividades de leitura e escrita (lista e texto lacunado com banco de palavras). Figura 10, 11 e 

12: participação dos alunos na construção do cartaz do texto coletivo. 
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O segundo dia de atividade foi dedicado à exploração do texto, bem 

como para praticarmos a leitura e a escrita. Inicialmente, escrevi a canção em 

um cartaz, com formato de uma casa e cantei com os alunos várias vezes, 

apontando as palavras no cartaz. Pedi para alguns alunos que identificassem 

no cartaz algumas palavras, tais como: casa, teto, chão, parede. (ANEXO A). 

Em seguida, os alunos fizeram atividades em folhas para sistematizarem 

os conhecimentos acerca da leitura e escrita, trabalhando os seguintes 

conteúdos: alfabeto(reconhecimento das letras), identificação de palavras, 

rima, letra inicial e final, espaçamento de palavras, relação grafema/fonema, 

direção da escrita e uso social da escrita. Tais atividades incluíam ajuste de 

leitura3, lista de palavras, texto lacunado com banco de palavras. (ANEXO B). 

Essas atividades foram elaboradas visando ao desenvolvimento dos 

educandos em seu processo de alfabetização. 

Realizamos, também, uma produção textual com o título “A Casa”. 

(ANEXO C). Os alunos foram estimulados a refletirem sobre o que este lugar – 

a casa -significava para eles. Os alunos expuseram sua ideias e, a partir 

delas,construímos nosso texto coletivo. Vale ressaltar que, nesta atividade, a 

professora assumiu o papel de escriba. 

O conceito de letramento entra em cena, a partir do contato em que os 

usos sociais da leitura e escrita são praticados de modo contextualizado. A 

atividade proposta teve significado para os alunos, pois o texto elaborado foi 

oriundo de suas opiniões. Seria ainda mais significativo se tivéssemos tido a 

ideia de compartilhar o que fora escrito com alguma outra turma. Aí, ele teria 

tido uma clara função social, que seria de informar, compartilhar saberes. 

Numa próxima oportunidade, procurarei realizar  isso. Segundo Soares(2003), 

temos de alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não inseperáveis, 

ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e 

                                            
3
 De acordo com Solé (1998), denominação dada à realização de uma atividade de leitura em 

que a proposta é “ler sem ainda saber ler”. É o caso de textos que os alunos sabem de cor 
(cantigas, parlendas, poemas, canções infantis...), em que a tarefa é descobrir o que está 
escrito em cada parte, tendo algumas informações do que trata o texto. O aluno pode 
acompanhar com o dedinho as palavras que formam os versinhos. Ele tenta ler e verificar o 
que está escrito com base no que sabe sobre letras e palavras, sempre acompanhado do 
professor. 
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da escrita de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado. 

 Ainda em relação aos conceitos de leitura e escrita, podemos dizer, 

resumidamente, que ler é mais que decifrar o código linguístico: é construir 

sentido a partir do texto, escrever é poder interagir com o outro e com o próprio 

texto. Desta forma, cabe ao professor oportunizar situações em que os alunos 

se sintam estimulados a praticarem essas funções, pois quanto mais 

experiências de leitura e escrita a criança tiver, mais rapidamente ela construirá 

o conceito de leitura e escrita, tornando-se um cidadão letrado. 

Durante a realização dessas atividades, os alunos foram desafiados a 

refletirem sobre a leitura e a escrita, formulando e construindo suas hipóteses. 

Juntos pensávamos e escrevíamos. O professor nesse processo precisa ser 

um mediador, ou seja, é ele quem deve estabelecer a comunicação entre o 

conhecimento e o aprendiz, para que ele consiga evoluir para os outros níveis 

de escrita. 

A produção de texto coletiva foi uma atividade bastante produtiva, pois é 

importante ensinar os alunos a lidarem com a escrita da linguagem, arranjar as 

ideias e colocá-las no papel, além de possiblitar a formação de escritores 

competentes. Segundo Cagliari(2009), na alfabetização, a prática de produção 

de textos tem como objetivo ensinar os alunos a passarem seus 

conhecimentos sobre a linguagem oral para a forma escrita. Depois, se cuidará 

para que o aluno aprenda a produzir textos de todos os tipos, de acordo com 

as exigências culturais e escolares. 

Entendemos essas atividades como uma proposta de ensino pertinente 

para a aprendizagem da leitura e da escrita, pois favoreceram a reflexão dos 

alunos sobre as características e o funcionamento da escrita.  

A canção trabalhada era um texto que os alunos sabiam de cor(não a 

escrita dele, mas conheciam a  letra da canção). A tarefa de ler esse texto 

permitiu que os alunos organizassem suas ideias para tentarem ler o que 

estava escrito em cada parte do texto. Os alunos precisavam fazer uso do 

conhecimento sobre o valor convencional das letras e das estratégias de leitura 

para encontrarem as palavras solicitadas. 
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 Em relação à escrita, seria interessante desenvolver uma atividade em 

que cada aluno fosse o próprio autor do seu texto, dando mais significado à 

aprendizagem. 

3º dia de atividade da música “ACasa” – (conhecendo nossa casa) 

Figura 13 e 14: alunos realizando uma dobradura de casa. Figura 15, 16,17 e 18: 

desenho e escrita espontânea dos alunos sobre suas próprias casas.  

 

Neste dia, iniciamos nossas atividades com uma breve conversa sobre a 

nossa casa. Apresentei as seguintes questões para os alunos: como é a casa 

de cada um?Porque, na canção, não se podia entrar na casa? De que 

materiais as casas podem ser feitas? Será que todas as casas são feitas dos 

mesmos materiais? As casas são todas iguais? Como é a casa por dentro? 

Como são divididas? Fizemos também comentários sobre quem não tem casa 

e do direito da criança à moradia. É interessante trabalhar com as emoções 

das crianças, estimulando-as a verbalizar seus próprios sentimentos. Após a 

conversa, os alunos fizeram uma dobradura de casa e foram estimulados a 

desenhar e a escrever sobre o que tinha na casa de cada um, como era a sua 

casa por dentro. (ANEXO D) Após a atividade, cada aluno teve a oportunidade 

de apresentar e falar sobre a sua produção. 

Concluímos que independente do tamanho e do tipo de moradia, ela 

deve ser bem limpa e bem cuidada, pois a higiene é muito importante para a 

nossa saúde.   
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Essa proposta de atividade, que tem como base a letra da canção, é 

proveitosa e enriquecedora, pois além de inserir os alunos na prática da leitura 

e escrita, eles também são instigados a questionarem e explorarem sua 

criticidade a respeito dos assuntos que são abordados nos textos exercitando 

de fato o domínio da linguagem. 

Freire (2008) aponta que a alfabetização tem objetivo tríade: tematizar o 

mundo, dialogar sobre o mundo e transformar o mundo. Nesse sentido, 

entendo que a alfabetização precisa ser contextualizada com o mundo e ao 

mesmo tempo fazer sentido para os educandos. 

Através dessa atividade, pudemos discutir questões da vida e da 

sociedade, tais como: direitos dos cidadãos, tipos de casas e como são feitas, 

a importância da higiene que colabora para uma vida saudável. Os educandos 

também puderam falar e registrar suas realidades através de seus desenhos e 

falas, contando suas experiências e tudo o que sabiam sobre os assuntos 

discutidos, dando sentido para a sua aprendizagem. 

 As crianças foram estimuladas a verbalizarem suas próprias emoções e 

verdades, a dialogarem sobre problemas sociais, revelarem sua criatividade e 

desafiadas a refletirem e a construírem aprendizagens. É fundamental que o 

professor dê espaço para os alunos, ouvindo-os, conhecendo-os e 

compreendendo-os como seres políticos, históricos e sociais, tendo em vista 

que eles possuem diversas culturas e experiências de vida. O professor deve 

procurar mediar os saberes dos educandos com o(s) conteúdo(s) ou 

conhecimento(s) que se pretende ensinar ou construir, de forma a facilitar o 

seu processo de aprendizagem, pois segundo Freire (2008), não há saber mais 

ou saber menos, há saberes diferentes. 

Embora, a dobradura da casa tenha sido uma atividade interessante 

para os alunos, atraindo a atenção deles e despertando a criatividade para 

produzirem suas ilustrações e escrita, refleti posteriormente que seria mais 

adequado permitir que os alunos desenhassem livremente suas casas, dando 

mais sentido e realidade para a aprendizagem, já que o modelo de casa 

escolhida para a realização da atividade não é um modelo de casa atual, que 

encontramos no dia a dia e, acredito que não seja o tipo em que os alunos 

morem. 
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4º dia de atividade da música “A Casa” (Estudos Sociais em foco - rua, 

bairro e cidade. 

Figura 19 e 20: apresentação da planta do bairro Maré e conversa sobre este lugar. Figura 

21:  alunos apresentando a pesquisa que realizaram sobre o seu endereço. Figura 22 e 23: 

identificação do bairro Maré no mapa da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Esta atividade foi bem rica. Os alunos levaram para casa uma pesquisa 

sobre o endereço da sua própria casa e em roda cada um pôde apresentar sua 

pesquisa. (ANEXO E).Em seguida, conversamos sobre rua, bairro e cidade, 

sem o objetivo de sistematizar tais conhecimentos. Após,  apresentei o mapa 

da cidade do Rio de Janeiro e as crianças localizaram o bairro da Maré 

(comunidade onde moram). Por fim, os alunos desenharam sua própria casa e 

escreveram o endereço. (ANEXO F) 
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Durante a atividade, fiquei encantada com a participação dos alunos. 

Eles falavam do que já sabiam, do que conheciam: da sua rua, o que tinha 

próximo às suas casas, como era o lugar em que moravam e de outros lugares 

que já tinham ido na cidade do Rio de Janeiro. É gratificante ao professor ver a 

participação dos alunos ativamente na aula, constatar que o que você têm pra 

ensinar faz sentido e que,aos poucos, eles vão interiorizando os saberes 

ensinados e construindo suas aprendizagens. Freire (2008) enfatiza que os 

educandos precisam se tornar reais sujeitos na produção de seus 

conhecimentos para que de fato aconteçam aprendizagens significativas e 

transformadoras. 

Na mesma linha de raciocínio que Freire, no que diz respeito ao 

processo de ensino-aprendizagem, as formas criativas através das quais nós, 

professores, buscamos o aprendizado dos alunos, avançam muito mais quando 

cada conteúdo trabalhado envolve a história de vida dos educandos, enquanto 

sujeitos históricos deste processo.É fundamental valorizar as experiências dos 

alunos,articulando os saberes trazidos por eles aos saberes adquiridos na 

escola. 

Não podemos continuar a oferecer um ensino voltado para uma 

transmissão de conhecimentos rotineiro e nada atraente aos alunos, nos quais 

eles são meramente sujeitos passivos de uma educação “bancária”, como nos 

alerta Freire. 

Acreditamos que essa atividade poderia ter tido desdobramentos 

maiores como realização de uma maquete reproduzindo o lugar em que estes 

educandos moram; poderíamos também ter realizado uma planta, escrever 

sobre o caminho de casa até a escola, o que viam e o que tinha nesse 

caminho; abordar assuntos interessantes, como a cultura e a história de um 

povo. Essas atividades ficam como sugestão e enriquecimento para um 

próximo trabalho inspirado nessa proposta. 
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5º dia de atividade da música “A Casa” (tipos de moradia) 

Figura 24, 25, 26 e 27: exibição de um vídeo sobre os diversos tipos de moradia. Figura 28, 29, 

30, 31, e 32: atividades envolvendo leitura e escrita sobre o tema discutido. 

 

 

Esta atividade teve como objetivo conhecer diferentes tipos de moradias, 

bem como perceber a moradia como direito do cidadão. 

Iniciamos a aula, questionando os alunos: 

 As casas são todas iguais? Por quê? 

 Será que todas as pessoas vivem em casas? Ou existem outros 

tipos de moradias? 
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Levei imagens de diferentes tipos de moradia, contei uma breve história 

sobre as moradias e conversamos sobre alguns problemas sociais, como falta 

de moradias e casas em locais perigosos. Após, realizamos atividades de 

leitura e escrita (caça palavras, cruzadinhas, listas, escrita espontânea), a fim 

de desenvolver as habilidades e competências desses usos e sistematizar o 

conteúdo. (ANEXO G). 

Nesta atividade, percebi o quanto os alunos conseguiram interagir com o 

conteúdo trabalhado. Eles contavam sobre o que acontecia no local onde 

moravam, sobre notícias que tinham visto na TV e o quanto estavam 

interessados e curiosos para conhecerem ou construírem novas 

aprendizagens. É interessante como um assunto ganha um leque de 

possibilidades. Falávamos de tipos de moradias, como viviam os índios, como 

são as casas que se localizam em regiões muito frias. Porque é tão frio?Fiquei 

surpreendida com o entusiasmo das crianças e a curiosidade que tinham para 

saberem mais. Isto me tocou profundamente!  

Por que não discutir com os alunos a realidade 
concreta a que se deva associar à disciplina cujo 
conteúdo se ensina?Por que não estabelecer uma 
“intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social 
que eles têm como indivíduos? Por que não 
discutir as implicações políticas e ideológicas de 
um tal descaso dos dominantes pelas áreas 
pobres da cidade? (FREIRE, 2008, p. 30). 
 

De acordo com Freire (2008), precisamos proporcionar um processo de 

alfabetização para além das habilidades de leitura e escrita, precisamos 

instigar o pensamento da criança, a fim de ampliar suas visões de mundo num 

processo simultâneo de construção de conhecimento sobre a realidade 

educacional e social das quais fazem parte. Desta forma, a interdisciplinaridade 

contribui para um processo de alfabetização mais crítico e criativo, pois ao 

mesmo tempo em que aprendem a ler e escrever, os educandos podem 

informar-se e formar-se, refletir sobre sua realidade e se descobrirem como 

sujeitos sociais e históricos. 

Assim, entendemos o quanto é importante o professor, ao planejar suas 

aulas, compreender que seus alunos não chegam “vazios” nela, que eles 

também possuem conceitos prévios e conhecimentos.O professor precisa 

trabalhar com seus alunos a partir do que eles já conhecem, levando-os a 
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construir e a ampliar conhecimentos. É fundamental, também, discutir com o 

aluno a importância de certos conteúdos e como esses se relacionam com a 

realidade. 

 

6º dia de atividade da música “A Casa” (Matemática – Tangram) 

Figura 33: modelo de casa com Tangram. Figura 34, 35 e 36: alunos identificando e explorando 

as peças do Tangram. Figura 37 e 38: professora auxiliando a aluna na construção da casa 

com Tangram. Figura 39 e 40: casa feita de Tangram finalizada 

 

 

 

 

 

Esta atividade foi bem divertida, mas também gerou bastante 

inquietação por parte dos alunos. Como sempre, iniciamos a aula conversando. 
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Perguntei aos alunos o que eles achavam o que era Tangram. Uma 

brincadeira? Um jogo? Uma música?  

Em seguida, conversamos sobre o jogo: 

 Quem já conhecia esse jogo? 

 Qual é o nome do jogo? 

 Como se joga? 

Contei a história do Tangram, exploramos suas peças e expliquei como 

ele funciona. Em seguida, propus o  desafio de montar uma casa usando as 7 

peças do Tangram. Mostrei2 imagens de casas feitas com o Tangram e fixei-as 

no quadro como exemplo para os alunos montarem as suas casas. (ANEXO 

H). 

Assim que entreguei as peças e solicitei aos alunos para montarem as 

suas casas, eles demonstraram total interesse para participarem do jogo, mas 

no decorrer da atividade, alguns alunos apresentavam dificuldades para 

realizarem a atividade com autonomia e solicitaram minha ajuda. Apesar de 

passar uma simplicidade no manuseio, ele se revela um jogo de difícil 

resolução por exigir um desenvolvimento do raciocínio lógico, além de que uma 

atividade deste tipo nunca fora realizada por mim antes. Logo, a meu ver, ela 

era mais complexa. 

É importante dizer que, embora a sala estivesse organizada em duplas, 

os alunos realizaram a atividade individualmente. Seria interessante, em outra 

oportunidade de trabalho, realizar essa atividade em duplas ou em grupos. 

Acredito que seria mais compreensível e obteria resultados mais satisfatórios. 

Numa outra oportunidade, eu faria diferente. Após a explicação, deixaria 

os alunos montarem a imagem de uma casa livremente, sem um modelo 

preliminar. Em seguida, apresentaria somente um único modelo de casa para 

os alunos tentarem montar em grupos, ou comigo no coletivo numa roda. 

Por outro lado, esta atividade me chamou bastante atenção, uma vez 

que aguçou o pensamento reflexivo das crianças, pois enquanto os alunos iam 

manuseando as peças do jogo, fizeram algumas observações interessantes 

para mim. Identificaram algumas formas, como o quadrado e o triângulo, e 

também demonstraram que podiam montar outras imagens, além da casa com 

as peças. Enfim, a atividade proporcionou um ensino mais lúdico e atraente 

aos alunos. 
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De acordo com Freire (2008), o bom professor é o que é capaz de 

envolver seus alunos em sua aula. Os alunos assumem uma postura de 

sujeitos curiosos, dispostos a explorar, experimentar, trocar, formular ideias e 

construir conhecimentos juntos. A aula passa a ser um desafio interessante, 

instigante e não passiva ou conservadora, sem atrair os alunos e dar sentido à 

sua aprendizagem. 

Desta forma, este jogo se revelou uma boa oportunidade de interação, 

troca de ideias, experiências e informações. Além disso, favoreceu que os 

alunos exercitassem o pensamento reflexivo e desenvolvessem o raciocínio 

lógico-matemático. Por seu caráter lúdico e desafiante, o jogo despertou maior 

interesse das crianças para realizar a atividade. 

A interdisciplinaridade se revela como um modelo de ensino que auxilia 

o desenvolvimento dos educandos nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Neste jogo, os alunos puderam explorar a capacidade de organizar seu 

pensamento de maneira lógica, além de habilidades, atitudes e valores que 

lhes possibilitaram fazer conexões entre o mundo em que vivem e as 

construções de um novo saber para a sua vida social. 

Apesar de a atividade desenvolvida ter gerado alguns resultados 

positivos, também encontramos algumas dificuldades para sua realização.Usei 

papel ofício comum e xerox em preto e branco para reproduzir as peças.Sendo 

assim, a resistência do papel e a não discriminação das peças pela cor, 

dificultou com certeza a percepção dos alunos. Isto também aconteceu devido 

à precariedade de material que a escola dispõe. 

Numa outra oportunidade, usaria um papel mais grosso ou EVA colorida. 

Acredito que isso facilitaria o manuseio e a compreensão para o encaixe das 

peças. Outra sugestão seria exibir um vídeo sobre a história do Tangran. 

Possivelmente seria mais atrativo para os alunos do que apenas a contação da 

história.  
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7º dia de atividade da música “A Casa” (Visitação ao museu da 

Maré). 

Figura 41: dinâmica de apresentação e conversa sobre o museu da Maré. Figura 42: 

fotografia de como eram as casas na Maré. Figura 43: réplica da palafita. Figura 44 e 45: 

alunos conhecendo a palafita e conversando sobre a cultura da população da Maré. Figura 46 

e 47: alunos conhecendo e identificando os brinquedos e brincadeiras populares. Figura 48: fim 

da visita ao museu da Maré. 
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Nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão 
se transformando em reais sujeitos da construção e da 
reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo. (FREIRE, 2008, p. 26).  

Esta foi uma das atividades em que percebi como os alunos estavam 

aprendendo e quão envolvidos estavam no trabalho. A visita proporcionou uma 

aprendizagem bem significativa a respeitode tudo que já havíamos construídos 

ao longo da sequência didática.  

Apesar de morarem na comunidade da Maré, essas crianças, em sua 

maioria, não conhecem a história do local onde vivem. Essa experiência 

também foi de grande importância para esses educandos, pois eles puderam 

conhecer a história da comunidade que habitam em seus diversos aspectos: 

culturais, sociais e econômicos. 

O Museu da Maré conta a história da favela e do seu povo. O seu acervo 

reúne diversos itens, como mapas, vídeos, fotografias, recortes de jornais e 

outros documentos, objetos de uso doméstico, brinquedos, entre outros que 

ajudam a recontar essa história. De uma forma dinâmica, o Museu passeia, 

conta sua história em 12 tempos: tempo da água, da casa, da migração, da 

resistência, do trabalho, da festa, do cotidiano, da criança, do medo e o tempo 

do futuro. Um museu que concebe o tempo, dialogando com as cheias e baixas 

da maré. 

A nossa visita foi guiada por uma professora que trabalha no Museu e 

que nos ajudou a entender melhor a historia da Maré. Inicialmente,os alunos 

foram convidados para um bate-papo, no qual a professora questionava aos 

alunos sobre seus conhecimentos prévios acerca daquela localidade. Os 

alunos participaram ativamente e interagiam o tempo todo.  

Em um certo momento da visita, os alunos se depararam com uma 

réplica da moradia antiga da favela da Maré,  a palafita. Imediatamente, eles 

reconheceram e falaram que estudaram sobre isso. Ficaram impressionados 

quando viram as fotos de como eram as casas antigamente na comunidade, 

bem como outros objetos que contavam sobre a cultura desse povo. Fiquei 

impactada ao ver como os alunos interagiam com a guia, perguntando e 

contando tudo o que sabiam para ela.  

Ao término da visita, os alunos foram elogiados pela participação e 

ganharam gibis como prêmios. 
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De acordo com Fazenda (2006), a pesperctiva de um ensino 

interdisciplinar permite a compreensão de que os conhecimentos apreendidos 

na escola estão vinculados com a vida cotidiana dos educandos, em toda a sua 

diversidade, articulando-se entre as diversas áreas do conhecimento, 

propiciando a formação de um indivíduo mais participativo, crítico, para a 

compreensão do mundo. 

Lamentavelmente, não fizemos um desdobramento mais enriquecedor 

dessa atividade após o passeio, como um texto coletivo contando sobre a visita 

ou recomendando a visita a outras turmas, além de produções individuais. 

Nosso aproveitamento limitou-se apenas a uma conversa informal sobre a 

experiência. 

Apesar da atividade não ter tido muitos desdobramentos pós passeio, 

ela foi profundamente enriquecedora e colaborou para que os educandos se 

sentissem sujeitos ativos de seu processo de aprendizagem. Juntos, trocamos 

experiênciais e construímos aprendizagens. Assim, encerramos a sequência 

didática da primeira música. 

A segunda etapa da sequência didática foi iniciada tendo o mesmo 

objetivo da primeira:proporcionar situações de conhecimento em queos alunos 

sejam os protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. Antes de 

iniciar a nova sequência, conversei com os alunos, explicando-lhes que 

trabalharíamos uma nova canção e que a partir dela realizaríamos novas 

atividades. De imediato, as crianças ficaram motivadas por conta da novidade e 

logo quiseram conhecer a nova canção. 

1º dia de atividade da música “Boneca de Lata” (apresentação e 

interpretação oral)   

Figura 49, 50, 51 e 52: conhecendo e dançando a música Boneca de lata.  
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Iniciamos a aula apresentando a nova canção aos alunos. 

Primeiramente, ouvimos a canção e em seguida os alunos foram convidados a 

dançar. Como essa turma sempre demonstrou interesse por canções, muitos 

alunos pediam para cantar no final das aulas.  Eles não se intimidaram nem um 

pouco e logo estavam todos dançando. Após a dança, iniciamos um diálogo 

sobre a canção, pautado pelas seguintes questões: 

 Alguém aqui já conhecia esta canção? 

 Do que fala a canção? 

 É uma boneca comum? 

 Você já viu uma boneca parecida? 

 E a autora do texto? Alguém já ouviu falar dela? 

 Vamos cantar e dançar fazendo os gestos de acordo com a 

canção? 

Esse momento foi muito divertido. Todos juntos cantamos e nos 

movimentamos, como dizia a canção. As crianças estavam bem à vontade e 

envolvidos na canção. Usar a canção como ferramenta didática estimulou 

bastante as crianças a se expressarem e a desenvolverem suas 

potencialidades. Percebi, ao longo do trabalho, uma motivação maior por parte 

dos alunos quando realizávamos atividades referentes à canção, pois era 

diferente de realizar as atividades que precisávamos fazer do caderno 

pedagógico da Prefeitura. 

Adentrar neste universo musical foi profundamente enriquecedor e 

fundamental no processo de alfabetização desses educandos, visto que 

permitiu uma interatividade nas atividades e um ambiente mais propício para a 

aprendizagem. Brincando e cantando, a criança exercita seu raciocínio, sua 

memória, além de explorar suas expressões corporais e outras funções no seu 

ser, como nos indica Sekeff (2007, p. 148):  
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E, nesse sentido, a música é sustentada por fatores históricos, 
culturais, psicológicos, sociais, estéticos e simbólicos que lhe 
conferem poder de colaborar na integração e formação do 
educando.  

2º dia de atividade da música “Boneca de Lata” (explorando o texto/ 

leitura em foco) 

Figura 53, 54, 55, 56, 57 e 58: alunos identificando palavras no texto. Figura 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67 e 68: alunos realizando diversas atividades de leitura e escrita a partir da música 

trabalhada.  
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As atividades deste dia foram centradas na leitura. Os alunos foram 

desafiados a explorarem o texto, identificando palavras. Fizemos ajuste de 

leitura e uma interpretação de texto de forma coletiva. (ANEXO I). 

É importante dizer que as atividades de leitura e escrita tiveram como 

foco a alfabetização da língua. Trabalhamos rima das palavras do texto, letra 
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inicial e final, espaçamento de palavras, direção da escrita, valor sonoro, letras 

e sílabas, relação grafema x fonema, uso social da escrita, oralidade, ritmo, 

fluência e entonação da leitura. Essas atividades de leitura tiveram como 

objetivo desafiar os alunos, fazendo-os refletir para construir seus 

conhecimentos acerca dessas práticas. (ANEXO J) 

Cagliari (2009) afirma que a leitura deve proporcionar ao leitor o 

entendimento do texto lido, ou seja, é saber interpretar a ideia escrita, o 

significado do texto, relacionando o que está escrito com o contexto, com suas 

vivências; é ainda compreender a função do texto e a proposta do autor. 

Portanto, a interpretação da leitura permite que o leitor desenvolva a 

capacidade de “conversar” com o autor, questionar suas ideias e perceber seus 

propósitos.  

Assim sendo, para que a criança seja um bom leitor, crítico e autônomo, 

as atividades voltadas para a leitura devem objetivar uma interação do aluno 

com os processos de leitura, permitindo-lhe construir seus conceitos, ou seja, 

aprendizagens a respeito da leitura e da escrita. É importante também trabalhar 

o texto e interpretá-lo junto com os alunos, pois no momento de interpretação 

coletiva do texto, vários sentidos e compreensões dele serão expostos e 

negociados. 

Esta atividade permitiu que as crianças se apropriassem dos 

conhecimentos e das capacidades necessárias que fundamentam o ensino da 

alfabetização, incentivando-os à leitura e à escrita de forma contextualizada, 

além de provocar nos alunos o gosto por essas práticas.  

3º dia de atividade da música “Boneca de Lata” (Vamos produzir! – 

Trabalhando a escrita). 

Figura 69, 70, 71, 72, 73 e 74: alunos realizando a reescrita da música Boneca de lata 
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Iniciamos a aula ouvindo mais uma vez a música da Boneca de Lata. 

Como os alunos já estavam bem “familiarizados” com a canção, sugeri aos 

mesmos que escrevessem espontaneamente a primeira parte da canção. 

(ANEXO K). 

Essa atividade foi bem intensa e interessante, pois os alunos foram 

desafiados a refletirem sobre o sistema de escrita e a produzi-lo.  Algumas 

crianças que ainda estavam no nível silábico apresentaram um pouco de 

dificuldade para realizar a atividade com autonomia. Foi necessária a 

intervenção da professora em alguns casos, auxiliando os alunos na 

formulação de suas hipóteses de escrita. 

Segundo os estudos de psicogênese da língua escrita realizados por 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, para se chegar à construção do processo de 

leitura e escrita, a criança passa por diferentes níveis. Neste processo, a 

criança vai construindo para si “regras” sobre o sistema de escrita.  

Este processo vai se transformando na medida em que o professor 

proporcionar a esta criança oportunidades de estímulos para que esta 

confronte e compare suas hipóteses com as situações convencionais de escrita 

e leitura que lhe oferecem como modelo. Sendo assim, ela poderá desenvolver 

sua aprendizagem, avançando nos seus conhecimentos sobre a língua. 
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Desta forma, este processo exige estímulos e motivações que facilitem 

esta aprendizagem. Cagliari (2009) afirma que ninguém escreve ou lê sem 

motivo, sem motivação e que não basta saber escrever para escrever. Ou seja, 

quanto mais a pessoa for estimulada a experimentara escrever, exercitando 

esta escrita livremente, sem pressões e correções constantes, grandes 

possibilidades ela terá para desenvolver uma atitude positiva sobre este 

processo, tornando tudo mais prazeroso e ao mesmo tempo instigante para 

ela. 

É importante ressaltar que o ato de escrever não é um processo fácil e 

nem tão simples. Ele deve permitir descobertas, pois ao contrário se torna um 

processo chato, cansativo e inútil para o educando. 

Esta atividade foi grandemente produtiva e importante, pois nos 

demonstrou como é importante trabalhar a partir de textos reais e significativos 

para alunos. O texto torna-se o “lugar” de reflexão sobre a escrita. Assim, ao 

produzir textos, os alunos nos mostram o que já sabem e o que precisam 

aprender no processo de aquisição da leitura e da escrita. 

Por fim, a reescrita da música também enriqueceu a minha prática 

pedagógica, já que antes não se tinha um investimento tão relevante em 

relação à produção espontânea dos educandos. Esse tipo de atividade não era 

tão valorizada em nossas aulas, pois geralmente pedia que os alunos 

escrevessem palavras e frases, e não textos. A partir deste trabalho, pude 

enriquecer minha prática pedagógica e assumir uma nova postura, dando um 

novo caráter para a produção de textos na alfabetização.  

 A partir desta proposta, percebemos que o trabalho com propostas de 

produções de textos permite ao professor um melhor acompanhamento sobre o 

desenvolvimento de cada educando e da turma nas suas necessidades gerais. 

Desse modo, de acordo com Cagliari (2009), o professor pode planejar melhor 

suas aulas e encaminhar de forma mais adequada, coerente e consistente o 

processo de ensino e de aprendizagem. Considerei esta atividade bastante 

importante, pois através dela tive uma melhor avaliação sobre a hipótese de 

escrita em que cada aluno estava.  

Saliento ainda o quanto é importante o trabalho com textos durante a 

alfabetização, pois o mundo é feito de textos e é interagindo com o texto, 
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mesmo que ainda não se saiba ler convencionalmente, que aprendemos a ler e 

a refletir sobre a escrita, construindo, assim, o domínio da linguagem. 

 

4º dia de atividade da música “Boneca de Lata” (Esquema Corporal) 

Figura 75, 76, 77, 78 e 79: a turma dançando e desenvolvendo a linguagem corporal. 

Figura 80, 81 e 82: desenho da silhueta de uma criança. Figura 83, 84, 85 e 86: alunos 

identificando as partes do corpo humano. 
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 Desenvolvemos esta atividade com o objetivo de trabalhar as 

partes do corpo humano por intermédio da canção, estimulando por meio da 

exploração dos movimentos o aprendizado sobre o corpo e o desenvolvimento 

da linguagem corporal. Durante a aplicação desta atividade, busquei identificar 

as partes do corpo valorizando suas funções, trabalhar a lateralidade e 

coordenação e também falar sobre os cuidados e higiene do corpo. 

Num primeiro momento, as crianças foram convidadas a dançarem ao 

som da música, seguindo algumas orientações da professora. Por exemplo, as 

crianças tinham que tocar as partes do corpo, ora com a mão direita, ora com a 

mão esquerda, com as duas mãos, levantar, abaixar, ir para frente e para trás, 

dentre outros movimentos. 

Após a dança, que por si só já consiste em uma atividade que trabalha o 

esquema corporal, tivemos uma breve conversa sobre o corpo humano e os 

cuidados que devemos ter com ele. Durante esta atividade, os educandos 

foram estimulados a se expressarem tirando suas dúvidas ou trocando 

saberes. 

Os alunos foram levados a refletir sobre as seguintes questões: como a 

boneca de lata, nós também temos um corpo composto por cabeça, troncos e 
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membros; ou seja, um corpo completo. Na música, a boneca era muito 

desajeitada e machucou várias partes do corpo. O que ela fazia para ficar boa? 

Será que podemos nos desamassar como a boneca de lata?  Como é o nosso 

corpo? Quais os cuidados que devemos ter para com ele?  

Em seguida, fizemos uma silhueta de uma criança da turma e 

nomeamos as partes do corpo. Cada criança precisava ler uma ficha que 

continha o nome de uma determinada parte do corpo, identificar essa parte e 

colar a ficha na silhueta. (ANEXO L) 

Durante estas atividades, percebi o quanto os meus alunos se 

envolveram e participaram. A aula era dinâmica e juntos íamos aprendendo e 

descobrindo coisas novas. Assim, percebi como se torna mais prazeroso para 

criança e também para o professor quando ambos interagem garantindo o 

sucesso da aula.  

Segundo Fazenda, (2001) com um ensino interdisciplinar todos ganham, 

pois ele se dá através da interação. Na aprendizagem, o professor é o norte 

que ajuda o aluno a descobrir, a reconstruir e a posicionar-se frente ao 

conhecimento. No processo de aprendizagem, o aluno não constrói sozinho o 

conhecimento. Essa construção é feita com outros e na interação com os 

outros. As práticas pedagógicas em sala aula devem exceder uma visão 

fragmentada e descontextualizada do ensino, tornando as aprendizagens 

significativas.  

Se há interdisciplinaridade, há encontro, e a educação só tem 
sentido no encontro. A educação só tem sentido na 
“mutualidade”, numa relação educador-educando em que haja 
reciprocidade, amizade e respeito mútuo. (FAZENDA, 2001). 

Essa atividade demonstrou como a interdisciplinaridade colabora para 

um ensino mais integral e completo para o aluno. Embora a leitura, a escrita e 

a linguagem matemática tenham maior destaque, sobretudo, na alfabetização, 

é necessário que o professor favoreça aos seus alunos um ensino global, 

interdisciplinar, que contemple as outras áreas do conhecimento, as quais 

também são extremamente fundamentais no desenvolvimento dos alunos. 

É de extrema importância trabalhar com as outras disciplinas na 

alfabetização, pois o educando precisa ter uma formação plena nas múltiplas 

áreas do conhecimento humano. Não basta só saber, ler, escrever e calcular, é 

preciso ir além, oferecer uma formação digna e essencial para que o educando 
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se torne um cidadão reflexivo e sujeito historicamente situado em relação ao 

seu papel na sociedade.  

Freire (2008) nos ensina que é necessário que os alunos tenham um 

reconhecimento e a assunção da identidade cultural, ou seja, é mister que 

compreendam a si mesmos como seres sociais e históricos, como sujeitos 

pensantes, comunicantes e transformadores. 

As atividades que envolveram as disciplinas de Estudos Sociais e 

Ciências foram extremamente importantes e deram maior significado à 

aprendizagem dos alunos para que eles pudessem consolidar e entender 

valores, perceber sua ação no mundo e o que faz nele, reconhecerem-se como 

sujeitos socioculturais e desenvolverem-se em diversas áreas do seu corpo. 

5º Dia de atividade da música “Boneca de Lata” (trabalhando as partes do 

corpo - praticando a leitura e escrita). 

Figura 87, 88 e 89: desenho da Boneca de lata. Figura 90, 91, 92, 93 e 94: alunos realizando 

atividades de leitura e escrita sobre as partes do corpo humano. 
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Essas atividades decorrem da última aula, na qual tratei sobre as partes 

do corpo humano.  Elas foram desenvolvidas para sistematizar o conhecimento 

acerca do assunto trabalhado, bem como desenvolver a prática de leitura e 

escrita. 

De início, pedi aos alunos que imaginassem como seria a boneca de 

lata, depois solicitei que desenhassem a boneca e contassem como ela era. 

(ANEXO M). Logo após, eles praticaram a leitura e a escrita, lendo e 

escrevendo as partes do corpo. As atividades foram realizadas com a 

mediação da professora, buscando estimular os educandos a refletirem sobre a 

leitura e a escrita das palavras. (ANEXO N). 

O professor precisa ter um papel importante na mediação entre a criança 

e o seu conhecimento na prática da alfabetização, pois nessa interação, o 

professor não pode ser visto apenas como um aplicador de métodos, 

depositando na mente do aluno apenas informações, ou o que Freire chamava 

de “educação bancária”. O aluno precisa ser o sujeito protagonista do seu 

próprio processo de aprendizagem, alguém que vai transformar a informação 

em conhecimento próprio. 

Neste processo, o professor atua como orientador e cabe a ele dar a 

base para apoiar a construção do aprendiz. Ou seja, propiciar caminhos 

significativos para que seu aluno construa seu próprio conhecimento e ainda 

estimular seu aluno valorizando-o e acreditando que ele é capaz de aprender e 

avançar para outros níveis de aprendizagem. Assim, o educando também se 

sentirá seguro para construir seu conhecimento.  

De acordo com Soares (2009), é a partir de materiais reais, como livros 

de literatura infantil, parlendas, folhetos, canções infantis, propagandas ou 

qualquer material que seja do interesse da criança, que se dá o 

encaminhamento da alfabetização e se faz o letramento, pois é a partir do 
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contato com o poema, a canção, a história que o educando apropria-se tanto 

do sistema de escrita, como vai desenvolvendo o domínio das práticas sociais 

de leitura e de escrita. 

6º Dia de atividade da música “Boneca de Lata” (Vamos brincar! - 

Despertando a imaginação e a criatividade). 

Figura 95, 96 e 97: visita da turma à brinquedoteca da escola. Figura 98 e 99: alunos 

explorando alguns brinquedos populares no museu da Maré. 

 

 

Este dia de atividade foi planejado com o intuito de despertar a 

imaginação, a criatividade, como também, proporcionar aos alunos alegria e 

prazer em seu processo de aprendizagem. 

Iniciamos a aula conversando sobre a boneca de lata e pedi que 

imaginassem como ele foi feita. Questionei: 

 Quais foram os materiais usados para fazer essa boneca? 

 Por qual motivo fizeram uma boneca assim? 

  Com os materiais usados para fazer essa boneca, será que 

poderíamos fazer outros brinquedos?  

 Quais são os seus brinquedos favoritos?   
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Durante este momento, as crianças exerceram a capacidade de se 

expressarem oralmente, pois elas interagiram na conversa, expressaram seus 

desejos, opiniões, ideias, preferências, além de relatar vivências.  

No segundo momento, expliquei aos alunos que a boneca de lata é um 

brinquedo diferente e assim como ele, podemos criar outros brinquedos. Neste 

momento, as crianças lembraram-se dos brinquedos que viram no Museu da 

Maré e falaram que aqueles brinquedos também eram feitos manualmente. 

Então, sugeri que fizéssemos uma lista de brinquedos conhecidos pela turma. 

Cada aluno recebeu uma folha e, coletivamente, escrevemos os nomes dos 

brinquedos que a turma falava. (ANEXO O). 

Convidei a turma para irmos à brinquedoteca da escola e soltarmos a 

imaginação e criatividade. Expliquei aos alunos que também aprendemos e 

fazemos descobertas brincando. De imediato, todos ficaram empolgadíssimos, 

pois, claro, brincar é sinônimo de diversão. 

Vale ressaltar que pretendia confeccionar com os alunos uma boneca de 

lata, mas devido ao curto prazo que tínhamos para desenvolver a sequência 

didática, isto não foi possível. Teria sido uma atividade muito rica, a meu ver, 

pois trabalharíamos as formas geométricas, a expressão plástica dos alunos; 

poderíamos ainda ter realizado um texto coletivo sobre a experiência dessa 

construção. Haveria, pois, muitas possibilidades geradas pela montagem dessa 

boneca. No entanto, a ida à brinquedoteca da escola foi o meio pelo qual pude,  

de certa forma, proporcionar às crianças um momento de diversão e 

criatividade, no qual elas podiam criar e recriar brinquedos ou brincadeiras. 

Os brinquedos e as brincadeiras fazem parte da essência da criança e 

devem estar presentes constantemente no espaço escolar, uma vez que elas 

possibilitem a produção do conhecimento, de aprendizagens diversas, 

propiciando o desenvolvimento da criança. Portanto, precisamos perceber a 

escola como um local para os alunos vivenciarem a ludicidade como meio para 

desenvolverem a atenção, o raciocínio, a criatividade e a aprendizagem 

significativa. 

O educador deve ser um inventor e um reinventor constante 
dos meios e dos caminhos que facilitem mais e mais a 
problematização do objeto a ser desvelado e apreendido pelos 
alunos. (FREIRE, 2008, p. 17). 
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7º Dia de atividade da música “Boneca de Lata” (É hora da matemática). 

Figura 100 e 101: a turma aprendendo a ler as horas exatas. Figura 102, 103, 104, 105 e 106: 

alunos realizando atividades sobre as horas exatas. 

 

 

 

 

Iniciamos a atividade relembrando aos alunos algumas situações 

ocorridas com a boneca de lata. Toda vez que a boneca se machucava, 

demorava algum tempo para ela ficar boa. A partir dessa situação, perguntei 

aos alunos: 
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 Alguém sabe dizer como podemos marcar o tempo? 

Expliquei aos alunos que usamos o relógio para medir o tempo e com o 

auxílio de um relógio grande de parede fui esclarecendo como lemos as horas 

exatas no relógio (visto que este seja o objetivo proposto para o 1º ano em 

relação a esse assunto). Os alunos também puderam manusear o relógio, 

registrando a hora ditada pela professora. 

Para a minha surpresa, os alunos conseguiram apreender o conteúdo de 

forma positiva. Em pouco tempo, a maioria dos alunos demonstraram 

autonomia para realizarem as atividades de sistematização do conteúdo 

trabalhado. (ANEXO P). Em minha opinião, isso ocorreu porque o relógio faz 

parte do contexto social dos alunos, e o que faz parte do cotidiano acaba se 

tornando mais leve e interessante para eles.  

Durante a atividade, pude perceber como as crianças demonstravam 

curiosidade para aprender o conteúdo e construir o conhecimento matemático 

trabalhado. 

O exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa, 
mais metodicamente ‘perseguidora’ do seu objeto. Quanto mais 
a curiosidade espontânea se intensifica, mas, sobretudo, se 
‘rigoriza’, tanto mais epistemológica ela vai se tornando. 
(FREIRE, 2008, p. 87). 

De acordo com Freire, o professor precisa desafiar seus alunos e os 

envolver em seu movimento do pensamento. Ou seja, é fundamental criar uma 

relação de sintonia e trocas, erguendo uma ponte entre o conhecimento do 

docente e o deles. 

A partir deste movimento dinâmico de troca, a aula torna-se significativa 

e atrativa. A ação do professor consiste em despertar a curiosidade dos seus 

alunos, instigando-os, estimulando a pergunta e a reflexão e, ao mesmo tempo, 

explicando o conteúdo por meio de uma prática dialógica aberta e indagadora, 

enriquecendo, desta maneira, a aprendizagem do educando. O professor, 

nesta ação, contribuiu para a formação de um cidadão que não apenas seja 

consciente de seus deveres e direitos sociais, mas de um cidadão que atue de 

forma a interferir na sociedade.  

É importante dizer que por falta de tempo não tive a oportunidade de 

trabalhar com outras canções que também abordam medidas de tempo. Entre 
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elas, destaco “A dança das cadeiras”, de Bia Bedran e “O Relógio” de Vinícius 

de Moraes.  Embora não tenha desenvolvido atividades para essas canções, 

deixo como sugestão de trabalho para um maior aproveitamento e 

enriquecimento do conteúdo. Além disso, não trabalhei com os alunos 

diferentes instrumentos de medir o tempo que existem e existiram ao longo da 

história e foquei meu trabalho na leitura de horas de relógios analógicos. 

Com o relato desta última atividade, encerro a sequência didática a que 

me propus desenvolver, crendo que atingi, em alguma medida, os objetivos 

esperados para esse produto final. 

7. CONCLUSÃO 

Ao longo do presente processo, foi possível realizar um trabalho de 

alfabetização interdisciplinar, tendo como ponto de partida canções. Considero 

que o trabalho foi mais dinâmico, prazeroso, significativo, procurando 

desenvolver o aluno integralmente. Vale ressaltar que esse prazer foi gerado 

para ambas as partes: professor e aluno. 

Segundo Freire, (2008) é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática. Assim, o professor necessita 

constantemente renovar sua prática, pois se penso na prática, procuro buscar 

novos conhecimentos e, por consequência, transformo essa prática. Como 

profissionais da educação, precisamos levar em conta os problemas que 

enfrentamos no contexto escolar e as dificuldades que decorrem do processo 

ensino-aprendizagem de forma a buscar alternativas capazes de transformar 

tal situação. 

Diante deste aspecto, a formação continuada contribui para o professor 

na medida em que este se propõe a avaliar sua prática e se dispõe a aprender 

novos conhecimentos que serviram como subsídios em sua prática docente, 

tornando-o bem mais preparado para ajudar seus alunos a construírem 

diferentes conhecimentos e um ensino mais competente. 

Esta renovação está no sentido de permitir que o professor reflita e, 

consequentemente, renove sua prática, através da reavaliação crítica do seu 

trabalho e de todo o conjunto escolar que o envolve, a fim de propiciar um 

intercâmbio permanente de ideias que permitam ocorrer mudanças, com o 

intuito de melhorar a qualidade do ensino. 



72 
 

 
 

Este professor precisa ser um pesquisador, fazer uma prática docente 

crítica que desperte uma curiosidade epistemológica no educando. É de suma 

relevância que o professor tenha, de fato, formação continuada, fazendo desta 

um processo permanente para a construção de suas bases teóricas e práticas 

no desenvolver da sua profissionalização. Desta maneira, buscará melhoria no 

processo de aprendizagem, além de permanecer aberto a mudanças, à 

pesquisa, ao conhecimento do novo, despertando no seu educando o interesse 

e a curiosidade. É preciso de verdade entender o que nos diz Freire: “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (2008, p.47). 

Contudo, a formação continuada não pode contribuir se não estabelecer 

uma relação entre a prática e a teoria. Ou seja, de nada adianta conhece novas 

teorias ou saberes se estes não contemplam o professor em sua prática 

construída dia a dia. 

Visando a essa melhoria e entendendo essas reflexões como 

necessárias à formação docente é que se deu o encaminhamento desse 

trabalho, acreditando na aprendizagem como processo ativo por parte de quem 

ensina e de quem aprende. 

Percebi que este produto final ampliou os conhecimentos dos meus 

alunos em relação à leitura e escrita, bem como conhecimentos sobre a vida, a 

sociedade e o seu desenvolvimento em diversas áreas, como Matemática, 

Estudos Sociais, Ciências e Artes. As aulas passaram a ter outro caráter e 

despertaram um maior interesse nos alunos.  A leitura e a escrita ganharam um 

novo sentido em nossas aulas. Todos os temas e conteúdos trabalhados 

tiveram um maior aproveitamento e entendimento, pois os alunos puderam se 

identificar mais fortemente diante das questões apresentadas. 

Essa proposta pedagógica também oportunizou o trabalho em grupo, a 

troca de experiências e uma nova visão de ensino. Os alunos, neste processo, 

puderam participar efetivamente do seu próprio processo de aprendizagem. 

Estabelecemos uma boa relação, a qual nos permitiu aprendermos e 

construirmos conhecimentos juntos, pois toda aprendizagem está impregnada 

de afetividade. 

Todas as atividades desenvolvidas para as sequências didáticas 

objetivaram proporcionar um ensino mais globalizante, valorizando a 
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participação do educando no seu processo de aprendizagem, especificamente 

na alfabetização. Constatamos que, através das canções, foi possível realizar 

um trabalho interdisciplinar. Trazer a música para a sala de aula foi uma 

maneira diferente de empolgar e integrar os alunos.  Com a atitude participativa 

dos alunos, foi possível alavancar o processo de ensino-aprendizagem em 

diferentes áreas do conhecimento, tornando a sala de aula um ambiente mais 

favorável, alegre e prazeroso, dando às aulas um caráter mais dinâmico e 

descontraído. 

Desta forma, percebemos também que a canção aliada ao ensino pode, 

sim, ser um agente motivador de aprendizagem, pois a partir dela, os alunos 

puderam expressar-se com mais desenvoltura, refletindo sobre os assuntos 

tratados e desenvolvendo habilidades e competências.  

Trabalhar com as letras das músicas foi um recurso interessante que 

atraiu os alunos para o domínio oral e escrito da língua, servindo, também, 

para abordar outros conhecimentos, já que a turma demonstrava um gosto por 

músicas, além de ser uma forma poética muito apreciada pelas crianças. 

Utilizar essa prática de linguagem no espaço escolar permitiu a reflexão dos 

alunos, o desenvolvimento da competência discursiva para falar, escutar, 

aprender, ler e escrever nas diversas situações, garantindo aprendizagens de 

forma lúdica, prazerosa e significativa. 

Promover um trabalho interdisciplinar numa turma de alfabetização foi 

um dos grandes desafios desse trabalho, entretanto, também foi um dos 

maiores ganhos do trabalho. Antes, os alunos da turma 1.103 tinham 

conhecimentos reduzidos de compreensão do mundo e de sua participação em 

sociedade. A partir das atividades desenvolvidas, os alunos puderam ter uma 

melhor compreensão da sua identidade e o seu reconhecimento como sujeitos 

históricos. 

Em uma das aulas, promovemos um passeio para o Museu da Maré, o 

que marcou grandemente os alunos e enriqueceu as aulas posteriores. Os 

educandos conseguiam se desenvolver melhor quando conversávamos sobre 

um tema que, de alguma forma, se relacionava com o que eles viram e 

aprenderam durante o passeio. Perguntavam, se expressavam, contavam suas 

experiências e colocavam suas opiniões de uma forma mais compreensiva e 

política. 
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Atingimos também resultados positivos em relação à leitura e avanço 

nas hipóteses de escrita. A partir das atividades desenvolvidas, os alunos 

puderam refletir sobre a língua de forma mais contextualizada, implicando 

numa leitura e escrita mais significativa e prazerosa. 

Buscamos também valorizar os conhecimentos iniciais das crianças e 

suas experiências para uma melhor interação entre professor e aluno, 

proporcionando condições mais benéficas para que o processo de 

alfabetização se realizasse. 

É importante ressaltar que, no início do ano letivo, realizei com a turma 

um diagnóstico inicial para identificar em que hipótese de escrita os alunos 

estavam. Em sua maioria, os alunos encontravam-se no nível pré-silábico e 

silábico sem valor sonoro. (APÊNDICE A). Durante todo o processo de 

alfabetização, empreendi diagnósticos bimestrais. No final do período letivo, a 

maior parte da turma estava alfabetizada, conforme mostrarei no apêndice 

deste trabalho a evolução de escrita de alguns alunos. 

 Os alunos tinham mais disposição e pediam para participar dos 

momentos de leitura. A escrita também passou a ser vista de outra maneira. 

Antes, não tinham nenhum tipo de motivação para realizarem atividades em 

que se desenvolvia a escrita. No decorrer do trabalho, até os alunos que 

apresentavam mais dificuldades demonstravam interesse para escrever não só 

as canções trabalhadas, mas também cartas, histórias, entre outros gêneros 

textuais.  

Desse modo, acredito que conseguimos alcançar os objetivos propostos 

neste trabalho, mas entendo também que podia ter tido um maior 

aproveitamento e desenvolver diversas outras atividades. Enfrentei algumas 

dificuldades, por isso, não foi possível incrementar e desdobrar mais algumas 

atividades. Contudo, todas as experiências aqui vivenciadas foram de grande 

valor e enriquecimento profissional, e com certeza servirão como 

aprimoramento da minha competência profissional. 

Vale ressaltar que era de meu interesse trabalhar com outras canções 

infantis, a fim de explorar ao máximo diversas áreas do saber, bem como 

aguçar ainda mais o gosto pela leitura e escrita.  Contudo, o pouco tempo e 

algumas situações inesperadas, como a violência do local da escola 
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impediram-me de propor outras sequências didáticas com novas canções e 

também, de aproveitar, ainda mais, as duas canções que foram trabalhadas. 

Ainda sobre as canções, é fundamental ouvir as contribuições das 

crianças em relação às canções que eles gostariam de cantar (a partir das 

sugestões dos alunos, poderiam surgir canções com um potencial interessante 

para desenvolver um trabalho interdisciplinar). Mas, infelizmente isso não foi 

possível devido ao tempo. Observamos que uma parte dos alunos já conhecia 

as canções selecionadas pelo fato de elas circularem no universo infantil.  

Entretanto, indicamos aos próximos trabalhos que é essencial ouvir o aluno e 

atender a seus interesses, conhecer seus gostos e sua cultura.  

Acreditamos que precisamos cada vez mais repensar nossa prática 

pedagógica enquanto professores, a fim de investir numa proposta pedagógica 

que privilegie um ensino mais qualitativo, participativo, dialógico e interativo, 

levando alegria e prazer para os educandos em sua formação.  

Consideramos importante que a alfabetização se desenvolva de forma 

interdisciplinar, numa proposta combinada ao letramento e numa boa relação 

entre professor e alunos, lembrando que não são os métodos que trarão 

sucesso nas aprendizagens dos alunos, mas a organização do processo de 

ensino-aprendizagem, no qual a leitura, a escrita e os demais saberes sejam 

desenvolvidos numa linguagem real, natural e vivenciada. Clamo para que o 

processo de aprendizagem se torne cada vez mais significativo, prazeroso e 

menos conservador. 

Por fim, espero que as reflexões deste trabalho tenham contribuído para 

ampliar e enriquecer o debate sobre a alfabetização, permitindo repensar o 

processo de ensino-aprendizagem em nossas escolas, refletir sobre nossa 

prática pedagógica. Não há nada melhor e mais gratificante ao professor do 

que promover um ensino em que haja prazer, trocas, cooperação e de fato 

construção de aprendizagens. 

Assim, desejamos que cada vez mais surjam novos olhares na 

educação que avancem para a melhoria do nosso ensino brasileiro, que nos 

faça feliz e que assegure, de fato, uma formação cidadã.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Identificação de palavras no texto 
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ANEXO B –Atividades de leitura e escrita 

CIEP HÉLIO SMIDT 

NOME:.........................................................TURMA:............. 
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ANEXO C – Produção de texto coletiva 

Título: “A casa” 

 

ANEXO D –Dobradura da casa e escrita espontânea sobre como é a casa 

dos alunos 
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ANEXO E – Pesquisa sobre o endereço  

 

ANEXO F – Desenho da própria casa e escrita do endereço 
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ANEXO G – Atividade de leitura e escrita / Conteúdo: tipos de moradia 
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ANEXO H - Tangram 

Através da matemática, podemos montar uma casa bem diferente: uma 

casa montada com TANGRAM. Você conhece ou já ouvir falar do TANGRAM?  

Se não conhece, leia a história abaixo:  
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Como você observou, o tangram é formado por 7 peças. Veja os formatos 

das peças e seus nomes:  
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MONTANDO CASAS COM TANGRAM 

Utilize as peças do tangram e monte uma casa. Só que para montá-la, 

você deverá seguir algumas regrinhas:  

 deverá utilizar todas as peças; 

 não poderá colocar as peças uma por cima da outra.  

 Agora, com suas peças, tente montar a imagem da casa 

abaixo:  

 



93 
 

 
 

 

ANEXO I – Identificação de palavras no texto / Leitura e interpretação da 

canção “Boneca de lata”. 
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ANEXO J – Atividades de leitura e escrita da canção “Boneca de lata”. 
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ANEXO K – Reescrita da canção “Boneca de lata” 
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ANEXO L – Silhueta da criança com fichas de leitura 
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ANEXO M – Desenho da boneca de lata 
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ANEXO N – Atividades de leitura e escrita sobre as partes do corpo 

humano 
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ANEXO O – Lista de brinquedos 
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ANEXO P – Trabalhando horas exatas 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Diagnósticos da turma 1.103. Início do 1º bimestre 

(Fevereiro/ Março) 2015 – Alunos: Bruna Carla, Maria Paula e Julia. 
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APÊNDICE B – Diagnósticos da turma 1.103. Mês abril/ 2015 – Alunos: 

Maria Paula, Bruna Carla, Julia e Victor Hugo. 

 

Palavras: 

Dinossauro 

Cachorro 

Golfinho 

Urso 

Tigre 

Leão 

Boi 

O tigre é feroz. 
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O tigre é feroz. 



112 
 

 
 

 

Palavras: 

Dinossauro 

Cachorro 

Golfinho 

Urso 

Tigre 

Leão 

Boi 

O tigre é feroz. 
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Palavras: 

Dinossauro 
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O tigre é feroz. 
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APÊNDICE C – Diagnósticos da turma 1.103. Mês junho/ 2015 – Alunos: 

Bruna Carla, Maria Paula e Victor Hugo. 
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APÊNDICE D – Diagnósticos da turma 1.103. Mês setembro/ 2015 – 

Alunos: Bruna Carla, Maria Paula e Victor Hugo. 
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APÊNDICE E – Diagnósticos da turma 1.103. Mês novembro/ 2015 – 

Alunos: Julia, Maria Paula e Bruna Carla. 

 

 

 



118 
 

 
 

 

 

APÊNDICE F – Diagnósticos da turma 1.103. Mês dezembro/ 2015 – Aluno: 

Victor Hugo e Maria Paula. 
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APÊNDICE G – Autorização de imagens de alunos. 

 

 

 


