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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) promove,
nos dias 14 e 15 de maio de 2019 em Natal (RN), a 5ª Jornada Internacional
de Alfabetização.
A Jornada Internacional de Alfabetização, iniciada regionalmente
há 15 anos na PUCRS (Rio Grande do Sul), já foi realizada em diferentes
locais do Brasil UFRN (Natal) e UFSC (Florianópolis) e do exterior UMinho
(Braga) e IPL (Lisboa), tendo se firmado como um espaço qualificado de
discussão da temática do desenvolvimento da leitura e da escrita.
Em 2019, tendo como tema “DA DECODIFICAÇÃO À COMPREENSÃO
LEITORA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
DO ENSINO FUNDAMENTAL”, a Jornada Internacional de Alfabetização
será realizada pela quinta vez na UFRN, tendo além da UFRN, como
universidades coordenadoras a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), a Universidade do Estado da Bahia (UESB), a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade
de Santa Cruz do Sul (UNISC).
O objetivo do evento é contribuir para a discussão sobre os desafios
que se apresentam à formação inicial e continuada dos professores
alfabetizadores em uma sociedade cada vez mais grafocêntrica, onde
é necessário formar pessoas capacitadas para desenvolver a leitura e a
escrita como forma de adquirir conhecimentos, desenvolver as próprias
potencialidades e participar ativamente da sociedade do século XXI.
Neste contexto, os conhecimentos e as metodologias ligados aos
aspectos gráficos, fonológicos, morfológicos, semânticos, sintáticos e
pragmáticos da alfabetização, bem como os aspectos ligados à Ciência
da Educação e ao estado da arte da emergência de uma nova Ciência da
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APRESENTAÇÃO

Leitura, serão o foco das discussões nesta 5ª Jornada Internacional de
Alfabetização.
O evento está organizado em conferência internacional, mesasredondas, minicursos e workshops ministrados por especialistas nacionais
e internacionais da área da leitura e da escrita, contando também com
sessão de pôsteres e de simpósios para a apresentação oral de resumos
de pesquisas, relatos, estudos e experiências dos inscritos no evento. Os
resumos de trabalhos apresentados pelos participantes serão publicados
digitalmente em Livro de Resumos com ISBN.

		

Angela Chuvas Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

19

CONFERÊNCIA DE ABERTURA

CONFERÊNCIA DE ABERTURA

Al’apprentissage de la lecture:
de la recherche à l’applicationl
Jean Émile Gombert
Unité de Recherche en Neurosciences Cognitives ,
UNESCOG; CRCN; ULB

Jean Émile Gombert é Professor Emérito de Psicologia Cognitiva da
Universidade de Rennes onde foi Reitor por duas vezes. Reitor Honorário
da Aliança Nacional de Humanidades e Ciências Sociais (ATHENA),
Consultor da Conferência de Reitores Universitários (CPU) da França,
representando a França no Conselho Superior do Instituto Universitário
Europeu de Florença. Preside o Conselho Acadêmico da Universidade
de Sorbonne Paris-Cité. Suas pesquisas e estudos se concentram
principalmente no desenvolvimento da linguagem e na aprendizagem
da leitura por crianças e populações especiais (disléxicos, leitores fracos,
analfabetos, surdos, trissômicos). Desenvolve pesquisas inter-linguísticas,
sendo autor de centenas de artigos, livros e capítulos de livros científicos.
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MESA REDONDA I

Desafios no ensino da leitura em Portugal:
a sala de aula à formação de professores
Otília Sousa
Instituto Politécnico de Lisboa

É Professora Coordenadora Principal do Instituto Politécnico de Lisboa
e Professora Associada Convidada da Universidade de Lisboa. Possui
Doutoramento em Linguística, Semântica, pela Universidade Nova de
Lisboa (2001) e Agregação em Educação, Formação de Professores, pela
Universidade de Lisboa (2013). Os seus interesses de investigação são:
Linguística; Educação; Literacia; Formação de Professores; Texto e Ensino
da Escrita. É membro dos seguintes centros de investigação: UIDEF Instituto de Educação, Universidade de Lisboa; CIED Escola Superior de
Educação, Instituto Politécnico de Lisboa.
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MESA REDONDA I

Os documentos de manifesto sobre
a alfabetização no Brasil
e as políticas públicas
João Batista de Oliveira
Instituto Alfa e Beto

É presidente do Instituto Alfa e Beto, ONG que promove políticas e práticas
de educação baseada em evidências. Atuou como professor da rede
pública de ensino e lecionou em universidades estrangeiras, entre elas a
Stanford University. Ocupou cargos executivos em organismos nacionais
e internacionais como a OIT, Banco Mundial e MEC. Como consultor,
trabalhou junto a diversos estados e municípios desenvolvendo programas
de regularização do fluxo escolar. Foi idealizador dos programas Acelera
Brasil e Escola Campeã, ambos patrocinados pelo Instituto Ayrton Senna.
Oliveira é psicólogo e Ph.D em Educação pela Florida State University
(EUA) e autor de dezenas de livros, entre eles: “A Pedagogia do sucesso”
(Saraiva, 2001), “A Escola vista por dentro” (Alfa Educativa, 2002) e
“Reforma na educação: por onde começar?” (Alfa Educativa, 2006).
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MESA REDONDA II

Como alfabetizar?
Método ou metodologia?
Ana Paula Rigatti Scherer
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Fonoaudióloga, mestre e doutora em Letras (Linguística Aplicada), pós-doutora em Letras e Psicolinguistica. Professora adjunta da Faculdade
de Odontologia da UFRGS atuando no Curso de Fonoaudiologia.
Coordena o Programa de Extensão Aletra: Grupo de Estudos em
Alfabetização e Linguagem.
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MESA REDONDA II

A consciência linguística
e as correspondências entre fala
e escrita no Legere: uma ferramenta
para a alfabetizaçãos
Ronei Guaresi
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Possui mestrado em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e doutorado em Letras (2012) pela
mesma universidade. Atualmente é professor titular e pesquisador da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Tem experiência
na área de Linguística, com ênfase na aquisição e no aprendizado inicial
da leitura e da escrita em língua materna. Os temas de interesse em
pesquisa são: funcionamento e fisiologia da linguagem no cérebro;
aprendizado típico e atípico da leitura e da escrita; preditores linguísticos,
cognitivos e psicossociais de aprendizado; compreensão leitora;
tecnologia aplicada à educação.
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MESA REDONDA II

Desenvolvimento linguístico-cognitivo
por meio da leitura compartilhada
Rosangela Gabriel
Universidade de Santa Cruz do Sul

É docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Letras, da
Universidade de Santa Cruz do Sul, e Bolsista Produtividade em Pesquisa
do CNPq. Doutora em Letras/Linguística pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (2001), tendo realizado Estágio Doutoral
na Universidade de Oxford, Inglaterra (1999-2000) e Pós-Doutorado na
Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica (2015-2016). Suas pesquisas
investigam as bases cognitivas da aquisição e processamento da linguagem
oral e escrita e suas implicações na educação para a leitura.
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MESA REDONDA III

Leitura e escrita na formação inicial
e continuada de professores:
uma proposta em construção
Angela Chuvas Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Professora Associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). É Mestre e Doutora em Educação pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), com Pós-Doutorado em Linguística
pelo PPG em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS). Na UFRN desenvolve atividades de ensino, pesquisa
e extensão na interface Educação, Psicolinguística e Neurociências
Cognitivas da Leitura. É pesquisadora convidada do Instituto do
Cérebro (UFRN) e Coordena o Curso de Pós-Graduação Alfabetização
+ Neurociências (UFRN).
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MESA REDONDA III

Alfabetização no mundo atual
Maria Regina Maluf
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Professora Titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUCSP) e Professora Livre Docente da Universidade de São Paulo (USP).
É Doutora em Psicologia pela Université Catholique de Louvain, com
pós doutorado pela University of California, Los Angeles (UCLA) e pelo
Institut National de la Recherche Pédagogique, INRP-CRESAS, Paris. Foi
Presidente da Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP) e Membro da
Diretoria da International Association of Applied Psychology. Membro
da Academia Paulista de Psicología.
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Professores alfabetizadores em formação
Vera Wannmacher Pereira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

É Bolsista de Produtividade DT do CNPq. Possui mestrado e doutorado
em Letras (concentração em Linguística Aplicada) e pós-doutorado em
Psicolinguística. Na Escola de Humanidades: Letras da PUCRS, é docente
titular e permanente do PPGL. Desenvolve atividades como professora,
pesquisadora e orientadora e coordena o Núcleo de Pesquisa em Cognição,
Cultura, Linguagens e Interfaces: ciência, arte e tecnologia - NUCCLIN, que
se caracteriza por trabalho integrado de ensino, pesquisa e extensão. Seus
estudos e experiências, com ênfase na compreensão e no processamento
da leitura, estão situados na Psicolingüística e interfaces, utilizando
tecnologias, como processos e produtos.
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MINICURSOS

Desenvolvimento do uso de estratégias de leitura
nos anos iniciais: caminhos para o sucesso
na compreensão leitora
Danielle Baretta
Caroline Bernardes Borges
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Apoiado em fundamentos psicolinguísticos, o minicurso tem por objetivo
estabelecer uma conexão entre estudos acadêmicos e práticas da sala
de aula, considerando o desenvolvimento de estratégias de leitura.
Para tanto, serão apresentados pressupostos teóricos referentes à
compreensão e ao processamento da leitura, relacionando teoria e prática
por meio da descrição de atividades didáticas elaboradas para alunos do
Ensino Fundamental I.
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MINICURSOS

De som a som a caminho da alfabetização: a importância da
consciência fonológica na educação infantil
Ana Paula Rigatti Scherer
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

A proposta deste minicurso é de proporcionar aos participantes
conhecimento a respeito da importância da consciência fonológica no
período da educação infantil desde a percepção do som do bebê no útero
materno até a sua “concretização” na fala e sua relação com a escrita e
a leitura anos mais tarde.
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MINICURSOS

Neurociência e Inclusão: Estratégias Pedagógicas para
a Alfabetização da Criança com Síndrome de Down e
Transtorno do Espectro do Autismo
Kátia Regina Lopes Costa Freire
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Este minicurso irá abordar de maneira transdisciplinar as contribuições
da neurociência, da neuropsicologia e da área da inclusão com relação
ao processo de alfabetização de sujeitos com deficiência intelectual,
síndromes e transtornos. O objetivo é instrumentalizar os professores
com estratégias pedagógicas pautadas na Educação Cognitiva para o
êxito na alfabetização deste público. Serão apresentadas possibilidades
de estimulação, atividades e de avaliação deste processo.

36

MINICURSOS

Textos de curiosidade científica
nas salas de aula de anos iniciais
Vera Wannmacher Pereira
Patrícia Valente
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Compartilhar, com professores, conhecimentos sobre trabalho de leitura
com textos de curiosidade científica para crianças de anos iniciais da
Educação Básica. Para tanto, constituem-se em tópicos do curso: gêneros
textuais; tipos (sequências dominantes) de texto; funcionamento do
texto de curiosidade científica; compreensão e processamento da
leitura; e consciência linguística com ênfase na consciência textual.
Paralelamente à exposição teórica desses tópicos são apresentados e
discutidos procedimentos linguístico-pedagógicos para sua aplicação
no trabalho de ensino da leitura na escola.

37

MINICURSOS

Alfabetização + Neurociências: Portfólios Didáticos
e Materiais Lúdicos como caminho metodológico
Angela Chuvas Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

No intento de acionar o gosto e o prazer de aprender brincando de forma
séria, este minicurso dirige-se a profissionais que trabalham com crianças
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A partir de pressupostos
teóricos surgidos nas últimas décadas na área das Neurociências da Leitura,
em interface com a Educação e a Psicolinguística, serão apresentados
Portfólios Didáticos de histórias, poemas e parábolas. Mediante a utilização
de recursos, tais como: vídeos, filmes e músicas, em intertexto com variados
tipos e gêneros textuais, enfatizam-se os aspectos gráficos, fonológicos,
mórficos, semânticos, sintáticos e pragmáticos da língua portuguesa.

38

MINICURSOS

A poesia e o leitor: a consciência fonológica
no trabalho do alfabetizador
Gabrielle Perotto
Patrícia Andrade Neves
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Como visto em recentes pesquisas, a chave da alfabetização está na
consciência fonológica. O presente minicurso tem como objetivo a troca
de experiências, baseadas nos estudos sobre a consciência fonológica
– teoria e prática. Na teoria, serão abordados os aspectos relevantes
dessa área de estudo, trazendo os estudos recentes sobre o tema. Para
contemplar a parte prática, serão apresentados exemplos de atividades
didáticas com poesia, que abordam a consciência fonológica e podem
ser realizadas com alunos na fase da alfabetização, auxiliando no seu
desenvolvimento e proporcionando melhores resultados nessa fase tão
importante da formação do leitor.

39

MINICURSOS

Escrita, ditado metalinguístico e ensino da ortografia
Otília Sousa
Instituto Politécnico de Lisboa

O Português recorre a um sistema de escrita alfabética. Aprender a escrever
é aprender os sons, as letras correspondentes, os sinais auxiliares de escrita
(acento gráfico, cedilha, til). Mas o conhecimento ortográfico é suportado
em conhecimento linguístico: incluindo conhecimento fonológico,
morfossintático e semântico (Sousa, 2015). Por isso, aprender a escrever
palavras corretamente é, também, pensar a gramática e ensinar a escrita
é, igualmente, ensinar gramática para escrever com correção ortográfica
– fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. Neste curso, apresentamos um
estudo e experimentamos as estratégias usadas no ensino da ortografia e
da gramática. Pretende-se refletir sobre práticas de ensino da ortografia,
identificar zonas de dificuldade do Português do Brasil e favorecer o
desenvolvimento profissional dos professores. A estratégia usada no ensino
da ortografia e da gramática é o ditado metalinguístico (Nadeau & Fisher,
2014; Cravo, 2014, Sousa, 2014, Sousa, Costa & Nadeau, 2015). O objetivo do
ditado, como é realizado nesta abordagem, não é fazer o levantamento dos
erros dos alunos, mas desenvolver a consciência linguística e a consciência
das estratégias a usar perante dificuldades de escrita. Para isso abordam-se
as dificuldades de escrita com uma metodologia de resolução de problemas,
recorrendo-se à interação entre pares e à discussão sobre dúvidas e modos
de resolver problemas ortográficos para favorecer a aprendizagem
refletida da escrita de palavras.
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MINICURSOS

Leitura compartilhada & educação para a leitura
Rosângela Gabriel
Universidade de Santa Cruz do Sul

Em nosso encontro, buscaremos exercitar a arte de compartilhar
leituras. Simultaneamente, buscaremos responder a algumas questões
fundamentais sobre a prática da leitura compartilhada: Qual a sua
relevância? Qual o impacto no desenvolvimento da criança? Desde quando
e como ler juntos? Qual a frequência ideal da leitura compartilhada?
Como melhorar o impacto da leitura compartilhada praticada em casa
ou na escola? Como a leitura compartilhada pode ajudar as crianças
na aprendizagem da leitura autônoma? Como o desenvolvimento
da compreensão oral por meio da leitura compartilhada auxilia no
desenvolvimento da compreensão leitora autônoma? Cada participante
está convidado a trazer questões sobre o tema, para que compartilhemos
leituras e experiências.
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WORKSHOPS

Cantigas, trava-línguas e poemas:
caminhos para a criança aprender, se divertindo
Vera Wannmacher Pereira
Patrícia Valente
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

O workshop se caracteriza pelo estabelecimento de relação entre teoria/
prática e pesquisa/ensino no que se refere ao tema proposto. Desse
modo, são caracterizados esses dois gêneros textuais, evidenciando sua
adequação para o trabalho nos anos iniciais. Com base nessas informações
são apresentadas e examinadas com os participantes atividades
pedagógicas com poemas e trava-línguas para serem utilizadas em
classes desse nível de ensino com o objetivo de favorecer os processos
de decodificação e de compreensão dos alunos.
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E agora, que nível de escrita meu aluno está? Conhecendo
outras formas de classificação de escrita.
Ana Paula Rigatti Scherer
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Este workshop pretende apresentar outra forma de classificar a
escrita durante o processo de alfabetização, diferentemente de
Ferreiro e Teberosky (1985). Ehri (1997) classifica a escrita sob uma
perspectiva fonológica e entende que nem sempre o aluno passa pela
fase silábica. Neste workshop o participante poderá comparar as duas
classificações e verificar qual delas atende às necessidades do processo de
aprendizagem do aluno.
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WORKSHOPS

Atividades de leitura para anos iniciais com uso de
tecnologias digitais: da teoria à prática
Danielle Baretta
Caroline Bernardes Borges
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

O Workshop tem por objetivo apresentar recursos e potencialidades de
ferramentas de autoria para a elaboração de atividades interativas de
leitura destinadas a alunos dos anos iniciais. De caráter teórico-prático,
prevê o treinamento para o uso da plataforma Edilim, um software de
autoria de código livre.
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WORKSHOPS

Metáforas: um convite ao prazer e à alegria de alcançar
a compreensão do sentido de histórias infantis
Angela Chuvas Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

No objetivo de desenvolver a escrita, o prazer pela leitura e a compreensão
do sentido de histórias infantis, apresentaremos o trabalho desenvolvido
pelo projeto Leitura + Neurociências para que o professor planeje suas
atividades em sala de aula utilizando estratégias inovadoras de contação.
A ideia é apontar caminhos que utilizem atividades com histórias, de
forma a desenvolver as múltiplas leituras que a abordagem metafórica
de contação desencadeia no imaginário infantil ao surpreender a criança
com aspectos inusitados da narrativa. As metáforas, não são meros
elementos de enriquecimento ou de complexidade da linguagem; pelo
contrário, são elementos capitais do entendimento e da clarificação
da linguagem, portanto, elementos-chave da compreensão leitora. No
workshop, serão apresentadas propostas de atividades práticas com
histórias infantis que possibilitem a cada contador desenvolver o seu
estilo de contação de acordo com as suas potencialidades próprias, e que
despertem nas crianças as suas próprias potencialidades de contadores
e, consequentemente, de leitores.
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WORKSHOPS

Sequência didática para a prática docente com fábulas –
progressão temática e reconto
Gabrielle Perotto
Patrícia Andrade Neves
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

O tema abordado no workshop será como trabalhar a progressão temática
textual e o reconto, utilizando um dos gêneros textuais com que as crianças
mais se familiarizam: a fábula. O intuito será proporcionar aos professores
de anos iniciais recursos de ferramentas de autoria para trabalharem
esses pontos com seus discentes, em atividades interativas, de forma que
proporcionem maior desenvolvimento de leitura nos alunos de anos iniciais.
No encontro, será apresentada uma sequência didática, utilizando-se de
textos do gênero fábulas, com atividades (jogos digitais e físicos) para
serem trabalhados a progressão temática e o reconto, culminando na
avaliação dessas atividades, para que o professor as utilize para avaliar
seus alunos. São atividades voltadas para o processo de alfabetização e
leitura, que podem ser aplicadas em todos os anos iniciais.
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WORKSHOPS

Identificação e intervenção em casos de defasagem/atraso
escolar no desenvolvimento do sistema de escrita
de Língua Portuguesa como língua materna:
em foco o ciclo da alfabetização
Roni Guaresi
Lucimauro Palles da Silva
Universidade Federal da Bahia

Este workshop pretende divulgar e capacitar interessados para a
administração de técnicas/ferramentas pedagógicas desenvolvidas no
âmbito do Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizado Inicial Típico
e Atípico da Leitura e da Escrita e indicadas ao ciclo da alfabetização:
a) técnica de identificação do nível de apropriação das correspondências
entre fala e escrita; b) técnica de avaliação da taxa de conversão
grafofonêmica e c) ferramenta de intervenção denominada Legere.
Esse workshop é destinado a pesquisadores, gestores de ensino
e professores alfabetizadores.
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WORKSHOPS

Práticas Educacionais Inovadoras e Ferramentas
Colaborativas na Educação 3.0
Humberto Rabelo
Danieli Silva de Souza Rabelo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

As Tecnologias da Informação e Comunicação desencadearam novos
processos de fluxo de informações, que trazem práticas educacionais
inovadoras dentro e fora da sala de aula. Ferramentas Colaborativas
fornecem alternativas e atendem as expectativas do educador que atua
como mediador e facilitador do conhecimento até nas de Redes Sociais, pois
elas possibilitam a interação entre as pessoas através do compartilhamento
e troca de ideias, socialização de informações e conhecimentos de forma
rápida e eficiente. Nesta oficina veremos formas de utilização de ferramentas
Colaborativas que podem ser utilizadas nos atuais processos educativos.
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WORKSHOPS

Sons e educação geográfica
Alessandro Dozena
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

O workshop irá refletir sobre o desenvolvimento cognitivo e o papel dos
sons e das músicas no ensino de Geografia, acionando conhecimentos
teórico-práticos constitutivos do processo de alfabetização geográfica.
Abordar aspectos do processo de aquisição da inteligência espacial
mediados pelos sons e pelas músicas. O uso de recursos didáticos
musicais específicos à alfabetização geográfica, a exemplo de jogos
e brincadeiras com percussão corporal e improvisação, o que
permitirá acionar dimensões relacionadas às discussões teóricas sobre
identidade e música, e dialogar com as tendências atuais do ensino
e aprendizagem em Geografia.
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SIMPÓSIO I

Livro a psicanálise dos contos de fadas:
uma análise crítica a partir das particularidades referenciadas
SANTOS, Giselly Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
giselly.costa@hotmail.com
NASCHOLD, Angela Chuvas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
anaschold@gmail.com

O presente trabalho é o resultado de estudos feitos a partir da leitura do
livro A Psicanálise dos Contos de Fadas (BETTELHEIM, 2002) e dos trabalhos
e discussões acadêmicas desenvolvidas no componente curricular
Literatura na Formação do Leitor do Curso de Pedagogia (UFRN/CERES/
CAICÓ). Para Bettelheim (2002), a possibilidade de sonhar trazida pelos
contos de fadas se constitui em importante meio para a criança lidar
com a realidade. Com base neste pensamento, o autor afirma que os
contos de fadas se constituem em alicerce fundamental para a construção
da identidade da criança e da sua capacidade de enfrentar com mais
segurança as dificuldades existenciais que se apresentam à vida infantil.
Metodologicamente, a atividade se deu pela escolha e análise específica
de dois contos de fadas, sendo um presente no livro em estudos e outro
de escolha do graduando em Pedagogia, que não estivesse presente
no livro de Bruno Bettelheim. Assim sendo, ao refletirmos acerca do
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conto “Branca de Neve”, entre as inúmeras problemáticas trazidas pelo
enredo, se destaca a inveja como componente da relação do adulto com
a criança, onde o adulto se comporta de modo destrutivo diante das
possibilidades futuras de a criança superá-lo. Segundo o autor, quanto
menos uma pessoa foi capaz de resolver seus sentimentos de modo
construtivo, tanto maior o perigo que pode conturbá-la novamente
quando se torna pai ou mãe. Tendo como fundamentação a obra
A Psicanálise dos Contos de Fadas, ao analisar o livro infantil Pedro Vira
Porco-Espinho, conseguimos perceber que o livro infantil trata de instigar
o questionamento de onde vêm as emoções, em especial a raiva, e ainda
o porquê de repentinamente perdemos a calma. É assim que Bettelheim,
na obra em estudo, nos apresenta informações de pesquisas que revelam
que a criança tem uma essência agressiva/destrutiva, inclusive egoísta,
por essa razão não se deve negar à criança a possibilidade de conhecer
os contos de fadas como eles o são realmente: com meios e finais não
tão “felizes”. São, exatamente, os desafios das histórias que habilitam as
crianças a enfrentarem as contrariedades cotidianas nas diferentes fases
de sua vida, ocasião que, utilizando-se repetidamente da mesma fantasia
suscitada por determinada história, inúmeras vezes são superados com
sucesso angústias, conflitos e medos. Os resultados obtidos por esse
tipo de atividade acadêmica foram significativos, pois possibilitaram a
percepção da abrangência que envolve os contos de fadas na construção
da identidade da criança como sujeitos detentores de subjetividades.
A partir de um exercício de leitura, pesquisa e análise do livro citado,
foi possível aos graduandos em Pedagogia: (1) identificar os pontos
característicos de investigação teórica seguidos por Bettelheim, tendo por
base a psicanálise; (2) integrar ao componente Literatura na Formação
do Leitor conhecimentos estudados em outros componentes do curso
de Pedagogia, em especial Psicologia; (3) perceber a abrangência e a
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importância dos contos clássicos tanto na formação dos professores
como para o desenvolvimento da identidade infantil.
Palavras-chave: Psicanálise; Conto de Fadas; Criança.
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Neurociência e alfabetização: Aprender a ler,
uma revolução no cérebro humano
BRITO, Maria Silma Lima
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
Mariasilma95@gmail.com
SILVEIRA, Maria Inez Matoso
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
mimatoso@uol.com.br

Este trabalho tem como objetivo apresentar contribuições recentes para
o ensino-aprendizagem da alfabetização provindas das neurociências,
observando a relevância de se conhecerem as regiões do sistema nervoso
central implicadas na explicação do como o cérebro humano aprende a ler,
por meio da reciclagem dos neurônios situados na região occipitotemporal
ventral esquerda (DEHAENE, 2012). À luz dessa teoria, são apresentadas
também as etapas pelas quais a criança passa para adquirir a automatização
da decodificação da leitura, graças à plasticidade do cérebro para
apreender e simetrizar a informação visual, articulando os diminutos
traços invariantes das letras, ou seja, os grafemas, correspondendo a
fonemas, e ambos com a função de distinguir significados. Diante disso,
defende-se o ensino da alfabetização baseado não só nos achados da
neurociência da leitura, mas também nos procedimentos metodológicos
de Montessori e nas contribuições da neuropsicolinguística Scliar-Cabral
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(2013, 2014). Visando proporcionar, em caráter experimental, práticas
de ensino-aprendizagem de alfabetização, respaldadas pelo Sistema
Scliar de Alfabetização, com vistas a contribuir para mitigar o fracasso
escolar em estudantes com dificuldades de aprendizagem em uma escola
pública de Bom Conselho no interior de Pernambuco.
Palavras-chave: Neurociência; Alfabetização; Ensino-aprendizagem
da leitura.
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Literatura infantil: aprendizagens na prática
para formar leitores
COSTA, Samanta da Silva.
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
samykathwrysilva@gmail.com

Este trabalho é relativo a uma experiência vivenciada na cidade de
Cajazeiras-PB em escolas da rede municipal nos dias 28 e 29 de novembro
de 2017 por alunos do 5º período do curso de Pedagogia pela Universidade
Federal de Campina Grande-UFCG da Unidade Acadêmica de Educação,
do Cento de Formação de Professores que surgiu através de um processo
avaliativo da disciplina Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil
II. O presente texto objetiva relatar contribuições da leitura como prática
social necessária na ação pedagógica, analisar as metodologias aplicadas
no cotidiano escolar e compreender a importância de formar leitores
desde os anos iniciais. Nessa perspectiva, nos deparamos com teóricos
que fundamentaram a respeito da leitura como: Vygotsky (1998, 2007),
Rodrigues (2005), Cadermaroti (2010), Matta (2009), Ezequiel Teodoro da
Silva (1989), que veem o uso da literatura como ação social e cultural que
estimula o interagir ampliando a linguística. No aparato metodológico
foi usado o método qualitativo de cunho prático, no qual não se busca
números como resultados, foi realizada uma visita à escola e levado contos
literários infantis e histórias confeccionadas pelos próprios estudantes
do curso com assuntos envolvendo a realidade do lugar escolhido com
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a proposta de favorecer a percepção da criança e o fluxo entre o real
e o fictício. E logo após cada um elaborou sua própria história, alguns
se colocaram como personagens principais de histórias da literatura
infantil que eles já conheciam e contaram através de ilustração com
desenhos. A participação e o interesse deles foi o mais imprescindível
para contribuir com a ideia de levar a literatura infantil aos alunos
desde os anos iniciais a fim de tornar estratégia de formação, a ida a
biblioteca consultar o que tinha de literatura infantil e explanar o acervo
da mesma foi mais uma estratégia de desenvolver o exercício da leitura,
além de uma finalização com apresentação a partir da caracterização
dos personagens, confecção do cenário e a narração de uma obra da
literatura com o tema “Chapeuzinho Vermelho”. Em razão deste, os
resultados denotam que a leitura no processo de desenvolvimento das
crianças é mais prazerosa com a prática de ler textos de interesse infantil
ligados à literatura como: fábulas, contos, histórias infantis fictícias
etc., e que tenha algum significado atrelado com a realidade dos alunos.
Foi possível notabilizar a literatura como instrumento necessário a
prática pedagógica como um recurso que assegure a aprendizagem, assim
acredita-se que o texto literário necessita da mediação do adulto numa
dinâmica que transforme as salas de aula em espaços que oportunizem
meios diversificados de promover a literatura infantil. Assim, foram
contribuições enriquecedoras que proporcionaram novas experiências
e ampliação das mentalidades para encaminhar novas oportunidades
de despertar o interesse e gosto pela leitura dos alunos. A literatura
infantil como atividade pedagógica representa uma prática importante
e garante muitos benefícios para formação da aprendizagem.
Palavras-chave: Leitura; Literatura Infantil; Estratégias de Leitura.
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A importância das estratégias cognitivas
de leitura na formação do professor
SCHERMACK, Lúcia Veiga
Universidade Paulista
lucveiga@hotmail.com

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de
formação de professores realizado em uma escola da rede pública de
Sorocaba, voltado para o uso de estratégias cognitivas de leitura nos
anos iniciais do ensino fundamental. O estudo focalizou a formação
da competência leitora e a condição formativa dos professores para
potencializar esse trabalho na sala de aula. O projeto previu em suas
etapas de execução a realização de Rodas de Leitura em sala de aula
com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental e trabalho de
formação com os professores da escola sobre as estratégias e os processos
metacognitivos envolvidos no ato da leitura. Foram realizados encontros
quinzenais com os professores da escola, a fim de que a formação realizada
proporcionasse a (re)construção de conhecimentos e a ressignificação
da prática através da autorreflexão sobre os próprios recursos utilizados
em suas leituras e, consequentemente, com os seus alunos. Tratando-se
de formação leitora, era necessário e significativo trazer aos professores
maiores possibilidades de reflexão, a tomada de consciência da sua
prática e do poder transformador que emana da apropriação reflexiva
do conhecimento, teoricamente respaldado da ciência da leitura.
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As leituras realizadas com os professores utilizando as estratégias de
leitura (FLAVELL, 1987; SOLÉ, 1998; WELLS, 2001; BORUCHOVITCH, 2001)
revelaram que estes desconheciam a utilização das estratégias em seus
próprios processos de leitura. Nas leituras realizadas, os professores
demonstraram pouca autonomia para atribuir sentido a alguns dos textos
que foram lidos. No entanto, ao vivenciarem este processo, facilitaríamos
a transposição didática dos conceitos teóricos trabalhados, uma vez que
aquilo que é vivenciado e analisado provoca mudanças mais profundas
do que aquilo que é apenas ouvido, no plano do discurso. Os resultados
do trabalho apontam que os professores, participantes dos encontros de
formação, iniciaram um processo significativo de tomada de consciência
dos seus próprios processos de leitura. Passaram a pensar sobre suas
aprendizagens reconhecendo a relevância de se trabalhar apoiado na
perspectiva das estratégias cognitivas como recurso necessário para
monitorar e regular a própria aprendizagem, e, consequentemente,
promover uma transposição didática no trabalho realizado em
sala com os alunos.
Palavras-chave: Estratégias de Leituras; Habilidades Metacognitivas;
Formação de Professores.
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A literatura infantil como fonte norteadora no processo na
formação de leitores no primeiro ano do ensino fundamental
GOMES, Lídia da Costa
Universidade Estadual Vale do Acaraú, IBRAPES/UVA/RN
lidia20costa@gmail.com

O trabalho de intervenção socioescolar aborda o tema “a literatura infantil
como fonte norteadora no processo na formação de leitores no primeiro
ano do ensino fundamental”, no sentido de que essa prática educativa
deve ser mediada de forma significante. Demonstra a importância
da inclusão literária no processo de formação de leitores e objetiva
desencadear nos professores a utilização do cenário literário como
principal agente de desenvolvimento cognitivo das crianças. Promove
aos educandos práticas de leitura no âmbito escolar e estabelece a escola
com o lugar formador de leitores, tendo em vista uma aprendizagem
mais prazerosa e instigante. Para refletirmos sobre o papel da literatura
infantil no processo de formação de leitores, torna-se imprescindível
esclarecer brevemente o percurso histórico, para melhor visão e análise da
trajetória percorrida nos vários momentos da consolidação da literatura
brasileira. A história da literatura está dividida segundo Zilberman e
Lajolo (1988), em quatro períodos que são: “capítulo I entre as décadas de
1880 a 1920, capítulo II, 1920; e 1945; capítulo III, 1945 a 1965 e por último
o capítulo IV refere-se aos últimos anos do respectivo século”. Trata-se
de uma pesquisa de campo, qualitativa e bibliográfica. A partir do que
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foi desenvolvido, durante o trabalho, a referida pesquisa revelou que a
literatura infantil pode ser um norte para possibilitar os educandos a
desenvolverem o cognitivo, bem como, a criticidade e o hábito da leitura.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Formação de leitores;
Desenvolvimento.
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Produzindo um livro paradidático
SILVA, Izabel Cristina da
Universidade Tiradentes, UNIT
silvaizabelprof@gmail.com

Este trabalho é fruto da pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação
em Geografia (GEOPROF), sediado na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Na oportunidade, foi produzido um livro paradidático, com
uma abordagem regional, com a finalidade de contribuir com o processo
de ensino-aprendizagem dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.
A elaboração desse recurso didático ocorreu em função das dificuldades
dos estudantes em compreender conteúdos relacionados à Geografia, fato
esse, atrelado à dificuldade que apresentavam na leitura e interpretação
textual. Percebeu-se que apenas o livro didático como fonte de leitura
não era suficiente e, ainda, alguns livros literários disponíveis na escola
não tinham uma linguagem adequada ao nível dos alunos. Assim, como
trabalho de pesquisa de Mestrado, foi proposta a elaboração de um livro
paradidático, como produção coletiva, pois era necessário levar em
consideração as necessidades dos discentes. Foram aplicados questionários
aos estudantes, com os quais averiguei seu gosto pela leitura, que tipo
de livros atraíam sua atenção, quais livros foram inesquecíveis, o que
observam na hora de escolher um material para leitura, qual a frequência
de visitas à biblioteca e quais os conteúdos da geografia que sentiam mais
dificuldades. Esses foram os principais questionamentos que serviram
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de base para elaboração do livro. A partir da análise das respostas, foi
possível traçar o perfil leitor dos alunos, além de identificar os conteúdos
que eles tinham maior dificuldade em aprender. A escolha da temática
regional se deu a partir da constatação de que não existia livros, numa
abordagem mais lúdica, contemplando características da Região do Seridó
Potiguar. O trabalho foi fundamentado em autores como: Ramos (1989)
e Munakata (1997), que trabalham com o conceito de livro paradidático;
Morais (1999) e Cascudo (1968), que trabalham com aspectos regionais
do Rio Grande do Norte; Castellar e Vilhena (2010); Cavalcanti (1998);
Pontuschka; Paganelli e Cacete (2009), que abordam aspectos do ensino
da Geografia, além de Lajolo (1986); Amarilha (1997) e Martins (1992),
que trabalham com leitura. Ao final do trabalho, percebemos que a
elaboração do livro paradidático respondeu às expectativas esperadas,
estando de acordo com as indicações dos alunos. Além disso, ficou claro
que o professor deve e pode elaborar livros paradidáticos, não ficando
limitado apenas ao livro didático, pois é um material mercadológico,
produzido para um país com dimensões continentais, não sendo possível
abarcar peculiaridades regionais.
Palavras-chaves: Livro Paradidático; Geografia; Leitura.
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A alfabetização por um caminho
de desnaturalização do fracasso escolar
ALBINO, Ivone Braga
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte, UFRN
ivoneufrn@gmail.com

O presente relato trata da alfabetização como um caminho de
desnaturalização do fracasso escolar. Em tal temática, a preocupação
com o desenvolvimento da competência leitora está inserida em
um contexto com vários problemas sociais, políticos e econômicos e
refletem as desigualdades socioeducacionais. Contudo, a dura realidade
de carências científicas no âmbito escolar, a paralisação da ação de
muitos professores diante do desenvolvimento científico e tecnológico
e o fracasso escolar não podem servir de justificativas para o grande
percentual de analfabetos funcionais. O objetivo desse relato é mostrar
uma experiência psicopedagógica com dois escolares que apresentam
acentuada dificuldade de leitura e escrita envolvendo a utilização de um
jogo de dado – contendo regras e atividade lúdica, bem como alfabeto
móvel que utiliza quatro formas retas e duas formas curvas, as quais são
manuseadas na formação das letras. Esse material didático-pedagógico,
como parte de um método de ensino intencional do sistema alfabético,
é mais vantajoso sobre o aspecto gráfico-fonológico das letras, uma vez
que o cérebro possui invariância em espelho. Parte-se da compreensão
de que é preciso romper com a invariância da visão humana para rostos e
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objetos face à variância das letras (DEAHENE, 2007). Diante do advento de
novas técnicas de investigação do cérebro humano, a Ciência da Leitura
traz metodologia inovadora e vantagem para a alfabetização (NASCHOLD,
2014). Diante disso, pesquisadores realizaram intervenções e comparações,
propondo um método fundamentado na Educação, Psicolinguística e nas
Neurociências Cognitivas da Leitura. Importa ressaltar que a leitura
modifica a cognição e o cérebro e os achados dos recentes estudos dão
subsídios de que a forma visuoespacial das letras, em interação com o
nome das letras, é utilizada pelas crianças para ler palavras desde o início
da alfabetização (NASCHOLD et al, 2015). Ao utilizar o jogo e as formas das
letras, verifica-se que contribuem significativamente para o treinamento
visual da leitura e para o reconhecimento das letras associadas à relação
grafema/fonema. O reconhecimento de palavras significativas no
universo infantil produz melhorias na compreensão leitora e de outros
domínios cognitivos e modifica regiões cerebrais que tratam da fonologia
e consequentemente aceleram a leitura de palavras (NASCHOLD, 2018).
O surgimento de novas técnicas de investigação do cérebro humano,
associadas ao campo da Ciência da Leitura, possibilitam achados sobre
o processamento neuronal da leitura e da escrita no cérebro, e também
favorecem outras inspirações sobre práticas pedagógicas no nível da
alfabetização. A reciclagem neuronal (DEHAENE, COHEN, 2002, 2004,
2007) que ocorre nos escolares aponta para a existência de mudanças
na leitura e na escrita utilizando a visualidade das letras e corrobora
para entender a escrita espelhada, que acontece quando as crianças
ainda não se deram conta da variância horizontal das letras ou quando
as escrevem na posição invertida, na vertical.
Palavras-chave: Alfabetização, Fracasso escolar, Ciência da Leitura.
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O desenvolvimento da compreensão de fábulas
por crianças da educação infantil e do ensino fundamental
NASCHOLD, Angela Chuvas
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte, UFRN
anaschold@gmail.com
SPINILLO, Alina Galvão
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE
alinaspinillo@hotmail.com
MARÍN, Leidy Johana Peralta
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE
ljperaltamarin@gmail.com
DUARTE, Priscylla Emeline Silva
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE
priscyllaemeline_@hotmail.com

Embora haja um grande número de estudos sobre a compreensão de
textos por crianças, ainda há muito a se investigar sobre este tema tão
complexo e relevante. Analisando-se a literatura da área, observa-se que a
maioria das pesquisas trata do texto do gênero narrativo história ficcional.
Entretanto, nos últimos anos, houve um interesse crescente em relação
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a outros tipos de textos, como o argumentativo e o expositivo. Entre os
gêneros raramente investigados consta a fábula, em que os personagens
são geralmente animais com características humanas, escrito em prosa
ou em verso, possuindo uma lição moral ao final. Estudos sobre fábulas
basicamente versam sobre seu uso como recurso didático para estimular
a leitura, e desenvolver o pensamento crítico e valores morais, sendo
raras pesquisas que investigam como as crianças compreendem fábulas.
Assim, a presente pesquisa teve por objetivo investigar a compreensão de
fábulas por crianças, analisando o desenvolvimento desta habilidade com
o avanço da escolaridade, focalizando, em especial, a compreensão da lição
moral que é a instância definidora deste gênero textual. Participaram do
estudo 143 crianças alunas de uma escola pública na cidade de Ipaguaçu,
Rio Grande do Norte, que foram divididas em três grupos: Grupo 1:
crianças ainda não alfabetizadas, alunas do último ano da educação
infantil e do 1º ano do ensino fundamental; Grupo 2: crianças em processo
de alfabetização, alunas do 2º ano do ensino fundamental; e Grupo 3:
crianças alfabetizadas, alunas do 4º e 5º ano do ensino fundamental.
As atividades realizadas em sala de aula envolviam a leitura e discussão
sobre duas fábulas de Esopo. Posteriormente, cada criança era
individualmente solicitada a responder cinco perguntas sobre cada
texto. As quatro primeiras perguntas versavam sobre eventos narrados
no texto e a quinta pergunta versava sobre a lição moral de cada fábula.
Apenas as respostas relativas à quinta pergunta foram analisadas nesta
investigação, sendo classificadas em cinco categorias hierárquicas em
que a categoria 1 era a mais elementar, sendo a mais frequente entre as
crianças não alfabetizadas; enquanto a categoria 5 era a mais elaborada,

68

SIMPÓSIO I

sendo a mais utilizada pelas crianças alfabetizadas. A conclusão foi
que há uma progressão da compreensão acerca da lição moral e que a
alfabetização parece ter papel importante neste desenvolvimento.
Palavras-chave: Compreensão de Fábulas; Crianças; Educação Infantil;
Ensino Fundamental.
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Jogos de leitura e consciência textual para alunos de 2º ano
PEREIRA, Vera Wannmacher
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS
vpereira@pucrs.br
VALENTE, Patrícia Martins
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS
Paty_valente13@hotmail.com

Esta produção tem como objetivo relatar pesquisa aplicada e desenvolvida
com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento da compreensão da
leitura e da consciência textual de crianças de classe de alfabetização que
já decodificam. Teoricamente, a pesquisa está fundamentada em estudos
psicolinguísticos da compreensão leitora (GOODMAN, 1991; LEFFA, 1996;
KATO, 2007) e da consciência textual (DEHAENE, 2012; GOMBERT, 1992;
HALLIDAY; HASAN, 1976; CHAROLLES, 1978). O problema de pesquisa foi
expresso na seguinte indagação: “Em que medida materiais de ensino
da leitura, em tecnologias múltiplas, explorando a compreensão leitora
e a consciência textual, utilizados em sistema de oficinas sucessivas,
contribuem para o desenvolvimento de crianças em alfabetização
nessa dimensão?”. Metodologicamente, o trabalho foi organizado em
dois momentos dominantes – ensino e pesquisa. O ensino envolveu a
organização de materiais de ensino (com suporte tecnológico) nessa
direção teórica e sua aplicação (oficinas de leitura) em 20 crianças de
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classe de alfabetização. A pesquisa abrangeu a elaboração e a aplicação
de um instrumento de pesquisa (pré e pós-teste de compreensão e
consciência textual) e a organização, o tratamento estatístico e a análise
dos dados coletados. Constituíram-se em resultados alcançados: os
materiais de ensino e os instrumentos de pesquisa elaborados; e os
benefícios de aprendizagem para as crianças participantes evidenciados
por meio de diferenças significativas entre pré e pós-teste.
Palavras-chave: Leitura; Textos; Classe de Alfabetização; Tecnologia.
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Mundo das letras: um aplicativo embasado na
ciência da leitura para auxiliar no processo de alfabetização
SOUZA, Joseane Terto de
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUCSP
joseane.terto@gmail.com
MALUF, M. R.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUCSP
marmaluf@gmail.com

Foi objetivo da pesquisa construir e testar um aplicativo educativo
direcionado ao ensino e à aprendizagem do princípio alfabético dirigido
a crianças da educação infantil. Diversas pesquisas comprovam que
garantir o ensino e a aprendizagem do princípio alfabético e elucidar que
as letras representam os sons permitem aos aprendizes que se tornem
leitores e escritores proficientes nos anos seguintes de escolarização.
O aplicativo Mundo das Letras se baseia nessa concepção para oferecer
aos aprendizes uma ferramenta lúdica que permite por meio do jogo
aprender o nome das letras enquanto navega no Mundo das Vogais e
no Mundo das Consoantes que ao final permite completar o mundo
do alfabeto. Na abertura do jogo a criança pode escolher entre quatro
personagens (avatares) com vozes diferentes que, inicialmente, solicita à
criança que digite o seu nome o que, posteriormente, gera um relatório
das letras que foram jogadas. Gradualmente é aumentado o nível de
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dificuldade das fases (das letras), por exemplo, no Mundo das Vogais a
criança terá que reconhecer três palavras que começam com uma das
vogais jogadas. A cada objeto acertado no jogo o aprendiz vê a escrita
da palavra (por exemplo, abelha), objeto (o desenho da abelha) e a letra
que inicia a palavra (a letra A). Personagens intergalácticos informam
às crianças o que estão aprendendo no jogo o que é importante para
a sua meta-aprendizagem, pois podem desenvolver estratégias que
aperfeiçoam ou aprimoram a aprendizagem do alfabeto. No aplicativo há
a pontuação pelas letras do alfabeto aprendidas e um feedback positivo
nos acertos (parabéns) ou um aviso de erro (tente de novo, aprenda o
nome da letra) o que faz com que os aprendizes percebam o aplicativo
como um jogo, e isso os motiva a continuarem “jogando” mesmo que
errem; repetindo as letras do alfabeto. A repetição é válida pensando
no processo de autoensino (self-teaching). Autoensino não quer dizer
descobrir por si mesmo, pois é essencial que a explicação do princípio
alfabético e das correspondências grafofonológicas. O aplicativo é um
suporte aos professores no ensino e na aprendizagem do princípio
alfabético. A cada acerto de letra o aprendiz tem acesso a um painel
com todas letras do alfabeto e é informado que aprendeu uma letra,
então, um personagem (voz) o convida a voltar aos planetas (que são os
Mundos) para aprender mais sobre o alfabeto. A fundamentação teórica é
a Psicologia Cognitiva da Leitura, a Ciência da Leitura. A metodologia foi
um delineamento em três etapas: avaliação inicial, aplicação e avaliação
final. Na avaliação inicial levantou-se o conhecimento prévio que as
crianças conheciam antes de utilizar o aplicativo, o mesmo processo foi
repetido na avaliação final o que permitiu comparar o antes e depois
após um mês de uso da tecnologia. Os resultados demonstraram que as
crianças que utilizaram o aplicativo avançaram no reconhecimento e
nomeação das letras do alfabeto.
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Pensamento computacional
por meio de atividade desplugada
MEDEIROS, Ivana Luísa Ferreira de
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
ivanaluisa92@gmail.com
SILVA, Lidiane Beatriz Ribeiro de Sousa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
lidianebeatriz91@hotmail.com

Este estudo apresenta um relato cujo objetivo foi introduzir a programação
no currículo, ou seja, dar uma oportunidade de desvendar o que está
por trás das demais tecnologias que utilizamos, além de contextualizar
o aprendizado adquirido. Para isso os alunos desenvolveram na prática
a criatividade e lidaram com situações problemas. A linguagem de
programação pode ser trabalhada no currículo em disciplinas como
Matemática, Ciências e Língua Portuguesa, entre outras, ao testar
possibilidades e hipóteses, desenvolvendo o pensamento científico de
futuros alunos para desenvolver habilidade do pensamento crítico e
sua relação com a alfabetização científica. Este conhecimento assume
relevância à medida que o pensamento crítico é uma habilidade
cognitiva necessária para promover alfabetização científica em sala de
aula. Como marco teórico se adotam os referenciais da Base Nacional
Comum Curricular e o Centro de Inovação para a Educação Brasileira
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(CIEB) que desenvolve protótipos e disseminar conhecimentos e boas
práticas de uso de tecnologia nas escolas de nível básico. Nesse sentido
foi realizado um estudo de natureza descritiva com estudantes da rede
pública de ensino. O relato envolve uma atividade de programação
desplugada que consistiu na produção e realização de uma atividade sem
a necessidade de utilizar programas específicos e estar conectado a um
computador, mas sim, de forma concreta, vivenciando a programação. Os
resultados auxiliam na compreensão das quatro etapas do Pensamento
Computacional: decomposição, padrões, abstração e algoritmo para
desenvolver habilidades como o trabalho em equipe durante a resolução
de problemas complexos e para impulsionar uma transformação sistêmica
na educação, por meio da inovação e do uso das Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TICs) nos processos de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Programação; Desplugada; Computacional.
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O desafio do desenvolvimento da leitura
e da escrita frente aos gêneros digitais
ARAÚJO, Elisane
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
lisaraujo244@gmail.com
SILVA, Jael
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
jaelalveshg@gmail.com

Os processos de construção das habilidades de escrita e de leitura, a partir
da dinâmica das transformações que a sociedade vivenciou, passaram
por mudanças que contemplam a adição de todo e qualquer aparato
tecnológico, visto que a nossa geração está cada vez mais conectada à
esfera digital. O recurso a estas inovações passa pela estruturação de
uma relação simbiótica entre o processo de aprendizagem tradicional
e os novos caminhos propostos pelas tecnologias da informação e da
comunicação. Nas séries iniciais, por meio da observação da turma, o
educador lança mão de elementos que potencializam a alfabetização e o
letramento com base nas competências a serem desenvolvidas junto ao
educando. Diante disso, elaboramos o presente projeto de intervenção
no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), do curso de Pedagogia da UFAL. Inicialmente, iremos identificar e
analisar o contexto dos educandos para, posteriormente, delimitar como
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serão desenvolvidas as atividades voltadas para a ampliação dos processos
de alfabetização e letramento de crianças dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Buscamos pontuar, também, os marcos do desenvolvimento
tanto social quanto tecnológico, as transformações, bem como os desafios
postos ao processo de ensino e aprendizagem numa educação que não
pode ser desconectada dos avanços da modernidade, mas que não oferece
o suporte necessário para a efetivação da alfabetização e letramento
como um elemento dinâmico e conexo à realidade do mundo moderno.
A metodologia deste trabalho está estruturada na pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo, apresentando-se como quali-qualitativa. Para tanto,
foi realizado um levantamento bibliográfico no qual Perrenoud (2000),
Marcuschi (2005), Demo (2011) e Freire (2006) foram os principais autores
que contribuíram para o presente trabalho. Além disso, foram realizadas
atividades diagnósticas como entrevistas e testes que compreenderam
questões fechadas e produção textual e artística, com uma turma de 5°
ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública da cidade de MaceióAlagoas. Após observações e análise dos dados, pudemos evidenciar que
as crianças preferem majoritariamente e se sentem bem mais estimuladas
a participar das atividades de leitura e de escrita quando estas estão
envolvidas no contexto das tecnologias da informação e da comunicação
e o desempenho aumenta potencialmente quando estão atreladas à
abordagem dos gêneros digitais.
Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologias da Informação e da
comunicação; Gêneros Digitais.
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As mídias incorporadas ao ensino dos gêneros discursivos
NASCIMENTO, Márcia Maria
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
marciafamy@gmail.com
PEREIRA, Wagna da Silva
Federal de Campina Grande, UFCG
wagnacr23@gmail.com

Durante o período da graduação em Licenciatura em Letras – Língua
Portuguesa, o discente entra em contato com manuais que orientam e
regimentam o processo de ensino e de aprendizagem, com o objetivo de
proporcionar uma educação de qualidade. Foi a partir desses manuais
que o ensino de Língua Portuguesa voltou o seu foco para o ensino na
perspectiva dos gêneros textuais/discursivos, visto que o homem se
comunica, na condição de sujeito ativo e participante da sociedade,
através da utilização dos gêneros. Para além dos gêneros textuais/
discursivos, a proposta dos manuais abarca o universo dos ambientes
digitais. A utilização das tecnologias dentro da escola ainda é um tema que
gera inúmeras e acaloradas discussões. Mas é possível atrelar o ensino,
a partir dos gêneros textuais, a uma mídia, no intuito de dinamizar a
aula de Língua Portuguesa. Então, a proposta deste trabalho surgiu das
leituras, das discussões e dos debates realizados em sala, nas disciplinas
de Leitura e Produção de Gêneros II, de Introdução às Novas Mídias e
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de Estágio Supervisionado. Buscando tratar esses dois temas, gêneros
textuais e ambientes digitais, este trabalho discute as orientações dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre o ensino de Língua
Portuguesa por meio dos gêneros e como este ensino pode se dar através
dos ambientes digitais. Também, além de analisarmos os PCNs, iremos
analisar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pois a educação
deverá estar pautada sobre esta base que tem caráter normativo. Por
fim, iremos propor uma intervenção pedagógica que irá contemplar o
ensino do gênero Memórias utilizando a mídia Infográfico para a sua
realização. Ao propor uma intervenção pedagógica, buscaremos mostrar
que é possível fazer uso da tecnologia como instrumento complementar
do processo de ensino e viabilizador da aprendizagem. Para fundamentar
este trabalho, utilizaremos as orientações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs, 1998); a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017);
Marcuschi (2008); Marcuschi; Xavier (2010); Rojo e Moura (2012); Furst
(2010); Braga (2013), etc. O processo de escrita deste trabalho começou
com o levantamento da bibliografia citada anteriormente. Procuramos
por autores que apresentassem essa visão de tecnologia agregada à
educação. Foram feitas leituras, comparações, fichamentos e resumos
sobre cada obra. A proposta didática foi pensada utilizando as postulações
da BNCC, no que tange ao ensino de Língua Portuguesa para o Ensino
Fundamental e utilizando como apoio a mídia Infográficos que pode
ser utilizada tanto fazendo uso das tecnologias como apenas folhas de
papel. O infográfico é uma mídia interessante de se utilizar na sala de
aula porque ela alia a utilização de informações essenciais com imagens,
vídeos, gráficos, desenhos, fotografia, etc., que represente a informação.
Pensando nisso, escolhemos o gênero memórias e a mídia infográfico.
Sugerimos esta proposta didática com o intuito de dinamizar as aulas
de Língua Portuguesa e fornecer instrumentos balizadores para uma
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prática pedagógica diferenciada. A proposta apresentada está aberta
a acréscimos que o professor julgar necessários, além disso pode ser
feita a escolha de outros gêneros e de outras mídias complementares à
proposta do trabalho.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Ensino-Aprendizagem; Gêneros
Textuais; Mídias.

81

SIMPÓSIO II

Um computador por aluno: um relato de Pureza/RN
NOGUEIRA, Viviane
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
vivianebritonogueiraa@gmail.com
PLIMA, Ivan
Universidade Federal do Rio Grande Do Norte, UFRN
ivanalisson@gmail.com
PEDROSA, Iago
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
iagomatheuspedrosa@gmail.com
JERÔNIMO, Selma
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
selma.b.jeronimo@gmail.com

Este trabalho apresenta um relato de experiência a respeito da introdução
de um computador por aluno. O projeto, em andamento, está dentro
do programa de extensão da UFRN “Empoderamento de populações via
educação”, o qual implementa um modelo pedagógico que prioriza a
qualidade do ensino, além de desenvolver atividades relativas à saúde.
A Escola Municipal Henrique de Oliveira Fagundes (EMHOF), situada em
Pureza/RN, conta com a intervenção direta do programa desde 2015 e,
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como consequência, destacou-se com o melhor Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) do município, atingindo a pontuação de 4,4
em 2017. É importante ressaltar que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) inclui duas competências dentro do universo digital: o uso
de diferentes linguagens verbal, visual, sonora e digital e o domínio,
incluindo uso ativo e capacidade de criação, dentro das tecnologias
digitais. Nesse aspecto, o projeto “Educação e Inclusão Digital em Pureza/
RN” foi implementado em janeiro de 2019 e conta com a vertente que
objetiva: (i) treinar os professores da EMHOF para utilizar tecnologia em
suas práticas; (ii) introduzir um computador por aluno (UCA) na sala de
aula e (iii) potencializar o aprendizado de leitura, escrita e matemática
na Educação Fundamental I. Para isso, o projeto recebeu uma doação
de UCAs que haviam sido distribuídos no escopo do “Prouca” (LIMA et
al., 2018), mas o seu uso foi descontinuado, potencialmente, em virtude
da ausência de suporte técnico. Esses computadores foram reparados
para uso do projeto. O planejamento das atividades para o uso dos UCAs
foi realizado, diretamente, com as professoras da escola EMHOF, tendo
como prioridade as principais dificuldades dos alunos, ou seja, leitura,
escrita e matemática. Observou-se otimismo dos alunos e uma adesão
de todos nas atividades. Os alunos têm se comprometido com as etapas e
metas das atividades no âmbito digital, eles não querem ir embora depois
que as aulas acabam e também não faltam quando sabem que haverá
uso do computador. Os pais têm relatado que as crianças comentam
sobre as atividades na escola, demonstrando satisfação e ansiedade
pelo próximo momento de prática. Durante as aulas, os obstáculos
encontrados foram: inadequação da infraestrutura, dificuldade para
suporte técnico, e velocidade da internet inferior ao necessário para
o uso de aplicativos online. Adaptações estruturais na escola foram
requeridas para melhor funcionamento subsequente do projeto.
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Dentre os fatos exitosos, podemos destacar, dentre outros, o
acompanhamento semanal com os professores para que estes se sintam
confortáveis em fazer uso do UCA em sua prática e a formação dos
professores que está sendo realizada por equipes da UFRN. Os professores
da EMHOF já estão ministrando atividades no computador sem precisar de
auxílio da equipe do projeto. Diante disso, esta iniciativa segue buscando
o aperfeiçoamento tanto no treinamento de professores quanto na
adequação das atividades para a realidade de cada turma, com o intuito
de que a tecnologia seja uma aliada no processo de ensino e aprendizagem
e na construção de uma melhor infraestrutura.
Palavras-chave: Anos Iniciais; Inclusão Digital; Aprendizagem
e Tecnologia.
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Sorveteria das sílabas: uma proposta de alfabetização
para os anos iniciais do ensino fundamental
BRANDÃO, Gllauce Cristina de Araújo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
gllaucecris@hotmail.com
ALVES, Francisca Antonia Tavares
Universidade EstadualVale do Acaraú, UVA
antoinetealves@hotmail.com
ROMEIRO, Kalline Cristina Soares de Brito
Fal Estácio, Faculdade Estácio de Natal
kallinebrito@hotmail.com

Por meio deste trabalho, buscamos apresentar uma proposta de
alfabetização para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Tendo em vista
que a alfabetização é um processo necessário e importante na educação das
crianças, quisemos compartilhar uma proposta de ensino lúdico e atrativo
para facilitar o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Além disso, pretendemos estimular e desenvolver o
gosto pela leitura, bem como proporcionar a vivência com uma estratégia
inovadora e acessível. O presente trabalho é composto por uma pesquisa
bibliográfica, com abordagem qualitativa e exploratória, na qual foram
obtidas informações através do levantamento e da leitura de diversas
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obras. Como aporte teórico, foram citados os seguintes autores: Ferreiro
(1867), Weisz (1990), Soares (1986). A metodologia utilizada na proposta
baseia-se na utilização da sorveteria de silabas, através do imaginário
das crianças e da ludicidade. Esta pesquisa tem relevância no tocante
ao trabalho em sala de aula, pois apresenta uma proposta interativa e
dinâmica de alfabetização, buscando inovar a prática docente e motivar
os alunos para a aprendizagem da leitura e da escrita. Acreditamos que
a experiência com a sorveteria das silabas será bastante significativa,
pois, os escolares serão levados ao mundo da leitura de forma lúdica e
espontânea, adquirindo interesse e segurança para aprender.
Palavras-chave: Silabas; Proposta; Alfabetização.
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Alfabetização e gamificação: o uso do rpg de mesa
como instrumento didático-metodológico nas séries iniciais
ANDRADE, Maria Aparecida Alves de Andrade
Escola Lapís de cor
andrade.aparecida15@gmail.com

Este trabalho apresenta um relato da experiência de uso do RPG de mesa
como estratégia para gamificar a resolução dos exercícios propostos no
livro didático de Língua Portuguesa adotado para alunos do 1º ano do
Ensino Fundamental I, em uma escola particular de Natal/RN. RPG é a sigla
para Role Playing Games, termo que pode ser entendido como jogos de
encenação, ou jogos de interpretação. Segundo Granado e Tarouco (2008),
RPG é um jogo de representação de papéis, cujos principais elementos são
a criatividade e a cooperação, onde os participantes criam, em conjunto,
histórias interativas enquanto exploram a resolução de problemas.
A proposta tem como objetivo auxiliar professores na aplicação do conteúdo
dos livros didáticos de forma mais lúdica e criativa, uma vez que o núcleo
da problemática ocorreu pela dificuldade dos discentes interpretarem
e resolverem as atividades propostas no acervo, já que ainda estão no
processo de alfabetização e não conseguem ler as perguntas, e estas não
são, em sua maioria intuitivas. Assim buscou-se elaborar uma narrativa
seguindo o modelo do RPG, buscando engajar e interagir os estudantes
e o processo de ensino baseada em jogos, dentro da perspectiva da
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aprendizagem significativa como estratégia para otimizar o processo
de alfabetização e letramento. Alguns livros didáticos, mesmo não
apresentando uma linguagem simples ou uma sequência lógica ideal
para o nível dos estudantes, continuam sendo utilizados em sala de aula,
reforçando o que foi dito por Vesentini (2007, p. 166), quando apontou
o livro didático como um “lugar do saber definido, pronto, acabado e
correto”. Em um contexto como o brasileiro, onde, segundo Lajolo (1996),
o livro didático ocupa uma posição importante na educação, a adoção
de material inadequado para o nível dos alunos dificulta, ainda mais, o
processo de ensino e aprendizagem. O estudo também foi amparado pelos
pressupostos de Soares (2002) e Ferreiro e Teberosky (1989). Baseados nesse
cenário, empregamos como metodologia a pesquisa-ação, tendo seguido
o modelo de Thiollent (1986) que tem seu foco na informação, interação e
colaboração e constitui-se de múltiplos passos para investigação e solução
de problemas. Os procedimentos da pesquisa foram a escolha da unidade
didática do livro a ser temática da narrativa do jogo, a conceitualização do
jogo RPG aos alunos, construção das etapas da narrativa e dos desafios,
divisão das personagens, organização do material utilizado nos desafios, e
por fim a aplicação do jogo. No RPG, o papel do jogador como protagonista
da história, tomando decisões é elemento importante para tornar o roteiro
interessante, proporcionando uma experiência imersiva. Nestas técnicas
lúdicas de ensino busca-se imergir o aluno em um ambiente de aprendizado
prático de maneira a resgatar capacidades intrínsecas de ação, resolver
problemas e potencializar aprendizagens nas mais diversas áreas do
conhecimento e da vida dos indivíduos (DETERDING et al, 2011). Essa
vivência possibilitou aos estudantes engajamento nas atividades, clarificou
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o processo de leitura e escrita, envolvimento e interação, bem como
incentivou também a criatividade, o pensamento crítico, o trabalho em
equipe e a independência na resolução de problemas.
Palavras-chave: Alfabetização e Letramento; Gamificação; Educação
Infantil; Ensino Fundamental.
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Formação do leitor: instrumentos de verificação
de compreensão leitora para alunos de 3º e 4º anos
do ensino fundamental
ROSA, Gabrielle Perotto De Souza da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS
gabiperotto@gmail.com
NEVES, Patricia de Andrade
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS
Andradeneves.patricia@gmail.com

O desenvolvimento da habilidade de leitura necessita de um aprendizado
sistemático. Esse processo inclui tanto os conhecimentos prévios ao ato
de ler, como o desenvolvimento de habilidades linguístico-cognitivas
relacionadas à leitura. Em pesquisas realizadas para verificar a
compreensão leitora, pode-se utilizar dois tipos de instrumentos: o que
avalia o processamento on-line ou o processamento off-line. O processamento
on-line indica como o leitor processa a leitura enquanto ela está sendo
realizada e o off-line avalia o resultado da leitura, após ser feita. Os dois
processamentos são importantes porque os recursos atencionais limitam
a quantidade de texto e de conhecimento prévio que pode ser ativado,
simultaneamente, e a ativação simultânea é necessária para a formação de
links entre o texto e o conhecimento prévio (GOLDMANN; WOLFE, 2004).
Nesta pesquisa, propõe-se utilizar, na metodologia on-line, o procedimento
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Cloze. Esse procedimento Cloze lexical e gramatical com escolha livre é a
que mais envolve o estabelecimento de inferências e o uso de informações
intra e extratextuais (SPINILLO; HODGE; ARRUDA, 2016). Sua escolha se dá
também porque se busca essa compreensão mais completa e abrangente,
durante o processo. Na metodologia off-line, a compreensão é examinada
após a leitura do texto, avaliando a representação mental construída pelo
leitor, isto é, o produto da compreensão, com base em índices observáveis
dessa representação em atividades. Foi proposto o procedimento de
Reconto. O reconto é uma técnica aberta: o leitor pode ser solicitado a
recontar o texto, recontar apenas as principais ideias, resumir o texto, ou
a responder questões sobre informações presentes ou inferidas, a partir
do texto (GOLDMANN; WOLFE, 2004). Com base na teoria apresentada,
propõe-se então, dois modelos de verificação de compreensão leitora
para serem utilizados com estudantes de 3º e 4º anos e de como observar
e comparar os resultados.
Palavras-chave: Compreensão Leitora; Ensino Fundamental; Formação
do Leitor; Instrumento de Verificação.
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Perfil de alunos do 4° e 5° anos do ensino fundamental I
em compreensão leitora
BARETTA, Danielle
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS
daniellebaretta@hotmail.com
BERNARDES BORGES, Caroline
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS
carolineh_borges@hotmail.com

Este estudo objetiva apresentar os fundamentos, os procedimentos e
os resultados de uma pesquisa aplicada sobre compreensão leitora com
apoio teórico em estudos psicolinguísticos que a associam às atividades
inferenciais (KINTSCH, 1998; GIASSON, 2000; GRAESSER; SINGER; TRABASSO,
1994; VIDAL-ABARCA; RICO, 2003). A pesquisa tem como objetivo examinar
a compreensão leitora de alunos brasileiros e a relação com o nível de
escolaridade, o tipo de tarefa e com o nível inferencial de cada questão.
A pesquisa comtemplou 42 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental e 50
do 5º ano de uma escola pública da cidade de Porto Alegre (RS/Brasil).
A coleta de dados foi realizada utilizando três tipos de tarefas, a saber,
questões com opções de resposta verdadeiro ou Falso e de múltipla escolha,
com questões relacionadas aos conteúdos e aos níveis inferenciais. Desse
modo, cada sujeito respondeu a uma tarefa apenas, sendo essa distribuição
realizada aleatoriamente, em cada turma de alunos. Os dados coletados
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foram categorizados e tratados estatisticamente por meio da análise de
variância (ANOVA) de dupla classificação (Two-way ANOVA), possibilitando
a obtenção dos seguintes resultados: a) com relação ao nível de escolaridade,
verificou-se diferença significativa no desempenho em compreensão
leitora dos grupos investigados; b) com relação ao tipo de tarefa, em ambos
os anos escolares, a tarefa verdadeiro ou falso foi a que apresentou as
menores médias, no entanto, por sua vez, obteve médias mais elevadas
em relação à tarefa múltipla escolha e c) com relação ao nível inferencial
das questões, observou-se que, nos dois grupos, as respostas corretas
reduziram à proporção que o nível inferencial da pergunta aumentou.
Palavras-chave: Compreensão Leitora; Tipos de Tarefa; Tipos de Nível
Inferencial das Questões; Nível de Escolaridade.
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Ferramenta de identificação do nível de apropriação
do sistema alfabético de escrita para a língua portuguesa
SILVA, Lucimauro Palles da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB
lucimauropalles@gmail.com
GUARESI, Ronei
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB
roneiguaresi@uesb.edu.br

Dentre os inúmeros desafios que se impõem ao aprendiz, a apropriação
do sistema de escrita é um dos primeiros e mais importantes. A superação
do conhecimento relativo à correspondência grafema-fonema é condição
para níveis mais sofisticados de letramento. Em contrapartida, os
indicadores de qualidade em alfabetização desvelam a fragilidade do
ensino desse nível de língua no Brasil. Apresentamos, nesta comunicação,
um instrumento de acompanhamento da apropriação do sistema de
escrita em Língua Portuguesa para crianças que estão no ciclo de
alfabetização, que pode ser administrado pelo professor em seu contexto
de sala de aula; nossa ferramenta possibilita obter um feedback do
nível de apropriação de seus estudantes que leva em conta o nível de
instrução, esperado para cada etapa. Este instrumento já está em uso
há mais de 5 anos em algumas escolas experimentais e há um ano em
aplicação numa rede municipal de educação em município com baixo
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IDEB no Sudoeste da Bahia. Observamos que por meio da administração
do instrumento é possível identificar escolares com defasagem e/ou
atraso escolar e agilizar os processos de intervenção e/ou avaliação de
casos potencialmente atípicos.
Palavras-chave: Monitoramento; Alfabetização; Escrita.
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Relato de experiência:
linguagem, os níveis de leitura e a psicogênese
SILVA, Natália Pereira da
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
nataliapereiracz@hotmail.com
SILVA, Nayara Maíla Henrique da
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
nayaramaila8@gmail.com
COSTA, Valquiria Alves da
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
valquiria.adacosta@gmail.com
PAIVA, Maria Jucirleide Afonso Henriques
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
jucidepaiva@gmail.com

Este resumo tem como intuito principal fazer um relato de experiência
vivenciada na disciplina de Fundamentos da Língua Portuguesa, no 6°
período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG), tendo como objetivo descrever as aulas e
atividades realizadas nessa disciplina, como também as experiências
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vivenciadas, as discussões sobre a linguagem, sua importância, os níveis
de leitura e a psicogêneses. O referencial teórico utilizado na disciplina
foi o livro “Ensino da Linguagem no Currículo” de Ana Iorio Dias (2001),
no qual se destaca a importância da linguagem como uma forma vasta
diante da língua. A importância da linguagem está justamente no fato
de que ela torna o processo educativo mais eficaz, pois proporciona ao
aluno situações e momentos mais envolventes e dinâmicos. Através
dessas situações dinâmicas os alunos podem não só desenvolver como
também explorar os seus próprios instrumentos comunicativos e sociais.
Isso pode acontecer através de discussões, poesias, conversas, leituras
de histórias, música, fantoches, teatro, exposições e muitos outros
meios que possibilitam que a criança interaja e seja mais comunicativa
com o grupo. O fato é que, um ambiente rico em atividades expressivas
certamente irá incentivar de forma significativa do desenvolvimento da
fala infantil e do processo de aquisição da linguagem e é justamente por
isso que esse tipo de trabalho em sala de aula deve sempre acontecer
amparado por atividades significativas. Assim sendo, o ideal é que as
atividades sejam organizadas de maneira que o aluno possa transitar
entre as situações informais e coloquiais que já conhecia antes de entrar
na escola para situações mais estruturadas e formais, explorando o
modo como funcionam e aprendendo a utilizar isso de maneira correta.
Diante disso, a metodologia utilizada é um relato de experiência das
atividades vivenciadas na disciplina de Fundamentos e Metodologias da
Língua Portuguesa, ministrada no curso de Pedagogia da UFCG. Por fim,
é fundamental para o desenvolvimento da linguagem que o professor
crie situações e promova atividades nas quais essas habilidades possam
ser incentivadas por meio da participação das crianças, pois o aspecto
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da escrita é a forma como se pode observar uma aprendizagem efetiva
dos alunos, assim identificando os níveis em que se encontram os alunos,
pré-silábico, nível silábico e o silábico alfabético.
Palavras-chave: Linguagem; Leitura; Nível Silábico.
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Formação de professores alfabetizadores em fortaleza:
uma proposta de reflexão sobre a consciência linguística
ABREU, Henriqueta Rocha de
Universidade Federal do Ceará, UFC
henriquetarocha@yahoo.com.br
DANTAS, Jeane Pereira
Universidade Federal do Ceará, UFC
jeane.pereira@educacao.fortaleza.ce.gov.br

A formação continuada de professores da Secretaria Municipal da
Educação de Fortaleza fundamenta-se na perspectiva de abordagem
reflexiva da ação docente. Nessa direção, o objetivo da pesquisa repousou
em analisar as práticas reflexivas sobre o desenvolvimento da consciência
linguística em turmas de 1º ano trabalhadas na formação de professores
alfabetizadores. O estudo teve seu aporte teórico embasado em dois
pilares: a consciência linguística e as práticas docentes reflexivas.
Compreende-se a consciência linguística como dimensão do estudo
da língua e que sua apropriação enquanto sistema requer o domínio
de propriedades alfabéticas da escrita (FERREIRO e TEBEROSKY, 1986),
(MORAIS, 2012) e (SOARES, 2018). Logo, para alfabetizar, o(a) professor(a),
necessariamente, precisa considerar as práticas de linguagem escrita
numa perspectiva de ação reflexiva. Significa dizer que o papel docente
assume postura de capacidade de refletir sobre sua prática de forma
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autônoma e investigativa. O que implica formação de professores que
se fundamente em estudos que valorizem a necessidade de uma prática
problematizadora e reflexiva (SHON, 2000) e ALARCÃO (2012). O percurso
metodológico de pesquisa qualitativa descritiva empreendeu-se pela
revisão bibliográfica das obras ora citadas que subsidiaram lentes
analíticas para o estudo das práticas reflexivas sobre o desenvolvimento
da consciência linguística em turmas de 1ºano trabalhadas na formação de
professores alfabetizadores. O segundo momento da metodologia esteve
em campo, a partir da observação em: encontro de estudo e planejamentos
das formações de professores, encontros formativos de professores,
acompanhamentos pedagógicos às escolas. A observação esteve
direcionada para compreender o trabalho com a consciência linguística
como proposta formativa docente. Entre os dados coletados, um ponto
central é a análise de escritas de crianças pertencentes à rede de ensino.
Entende-se que para o trabalho para o desenvolvimento da consciência
linguística é preciso saber o que e como o sujeito que aprende pensa e
já sabe sobre a escrita. Diante do diagnóstico, estuda-se o que a criança
precisa aprender e como intervir. O ensino e a intervenção baseavam-se na
análise fonológica e estrutural, com atividades de: fazer correspondência
linguística, classificar linguisticamente, ordenar linguisticamente, contar
linguisticamente, compor e decompor linguisticamente, acrescentar
linguisticamente, retirar linguisticamente e identificar linguisticamente.
Como resultado da pesquisa encontrou-se uma proposta de formação
de professores alfabetizadores que favorece a reflexão sobre a prática
docente autônoma e investigativa, que compreende o diagnóstico, ensino
e intervenção para o desenvolvimento da consciência linguística.
Palavras-chave: Formação Docente; Alfabetização; Consciência
Linguística.
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Consciência fonológica e alfabetização infantil
SILVA, Francisca Bento
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
Franciscabento01@gmail.com
VIEIRA, Poliana Epaminondas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
polianahepa@yahoo.com.br
SALES, Sandra Nascimento
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
snsales@hotmail.com
VIEIRA, Vanice Miguel da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
vanicemiguel2015@gmail.com

Produzir e identificar rimas é um objetivo de aprendizagem que perpassa
tanto a Educação Infantil quanto o Ensino Fundamental. “Existe uma fase
no aprendizado da criança em que esta adora versos rimados e brinca com
palavras que rimam, tal fase se estende da alfabetização ao letramento”
(KATO, 1996). Por isso, é de suma importância se trabalhar com rimas
na sala de aula, pois apresenta ritmos que podem ser explorados de
maneira significativa para ensinar a perceber o som das sílabas, a ler
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e, assim, consolidar a escrita. Um dos objetivos de aprendizagem da
BNCC (2018) que acompanha essas duas fases da Educação Básica é que
as crianças precisam “Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais,
demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo
a leitura como fonte de prazer e informação”, visto que a rima é um
gênero que fortalece essa compreensão. Apreciar poemas e outros textos
versificados é uma prática que deve acontecer na educação infantil e
fundamental, as crianças precisam vivenciar atividades que possibilitem
a observação de rimas e sonoridades variadas na formação de palavras,
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão
de encantamento, jogo e fruição. A rima permite desenvolver a fluência
na fala, leitura oral e na interpretação de textos. Hélder Pinheiro (2007)
afirma que “rimas oferece paradigmas de alta criatividade, de diferentes
modos de trabalhar a linguagem, de explorar imagens e sons diferenciados
e significativos”. Também, à medida que é trabalhada, sistematicamente,
ela pode criar o desejo de conhecer e de descobrir novas palavras. Devemos,
portanto, transformar a sala de aula em um ambiente de construção de
ideias e opiniões onde o conhecimento é recriado a todo instante por
meio de significações e experiências, onde corpo e mentes são envolvidos,
tornando o aluno um ser integral e consciente de suas potencialidades.
Palavras-chave: Oralidade; Rimas; Jogo.
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A riqueza lexical em produções textuais
de alunos recém-alfabetizados
SANTOS, Elian
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
elian.santos@cedu.ufal.br
CALIL, Eduardo
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
calil@cedu.ufal.br

A Riqueza Lexical (RL) é descrita na literatura como uma característica
multidimensional da escrita constituída por alguns componentes
linguísticos, dentre eles pode-se destacar a Diversidade Lexical (DiL),
representada pela ocorrência de palavras diferentes presentes no texto
(READ, 2000). Desta forma, a RL depende da composição do léxico mental
de cada escrevente e pode ser considerada, portanto, um dos fatores
linguísticos que exerce forte influência no processo de produção textual e,
consequentemente, em sua qualidade. Apesar da sua importância, poucos
estudos tomam como objeto de investigação a RL em textos de alunos
recém-alfabetizados, principalmente no Brasil. Diante desse cenário,
o presente estudo tem como objetivo investigar a RL em produções
textuais de alunos brasileiros recém-alfabetizados, partindo da análise
de duas variáveis: frequência de palavras escritas e DiL. Para isso, foram
realizadas 6 propostas de produção textual (narrativas ficcionais) em
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duplas. O corpus é composto de 30 produções escritas por cinco duplas
de alunos (6 textos por dupla), do 2º ano do Ensino Fundamental. Para
mensurar a DiL foi utilizada a medida VOCD (JARVIS, 2002), partindo
da razão entre types (número de palavras diferentes) e tokens (número
total de palavras escritas no texto), tendo como auxílio o programa
computacional Lexicalnalytcs, desenvolvido pelo Laboratório do
Manuscrito Escolar (LAME/UFAL), programa que também foi usado para
fazer a contagem do número de palavras escritas nos textos. Os resultados
preliminares apontam que as duplas usaram em média 90 palavras para
escrever seus textos, também foi possível observar a presença de alguns
outliers, produzindo um distanciamento da média de palavras escritas,
e provocando uma distribuição assimétrica. Sobre a DiL, as amostras
observadas apontam para uma concentração em sua distribuição; dentre
os 30 textos, 13 apresentaram DiL menor que 50%, sendo abaixo do
indicado como apropriada por Retherford (1993). Enquanto 17 textos
apresentaram DiL igual ou maior que 50%, contribuindo, assim, para
uma maior RL. Por fim, esses resultados podem aprofundar questões que
apenas um olhar superficial do texto não permitiria analisar e apontar
caminhos consideráveis para que a escola reflita sobre o processo de
ensino-aprendizagem das competências textuais e discursivas dos alunos.
Palavras-chave: Riqueza Lexical; Diversidade Lexical; Produção Textual.
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Ocorrências de termos linguísticos na fala da professora
e dos alunos: estudo sobre as relações desses termos
com as atividades metalinguísticas efetivadas
durante processos de escritura a dois
COSTA, Salezia Magna de Oliveira Costa
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
saleziamagnacosta@gmail.com
CALIL, Eduardo
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
calil@cedu.ufal.br

Esta pesquisa de Doutorado, em andamento, defende a importância
de analisar as ocorrências de termos linguísticos na fala da professora
enquanto propõem uma produção textual e de como esses termos são
retomados pelas díades de alunos em processos de escritura em ato.
Adotaremos a Genética Textual (FABRE, 1990; 2002) dando ênfase a uma
abordagem enunciativa e a Escrita Colaborativa (DAIUTE E DALTON,
1993; GAULMYN, 2001; CAMPS, 2001; APOTHELÓZ, 2005; STORCH,
2005; CALIL, 2008; 2009; 2012; CALIL; FELIPETO, 2000; 2014) também
nos dará suporte para a análise dos diálogos dos alunos, pois escrever
colaborativamente envolve a verbalização dos pensamentos das díades,
as reformulações, as tensões e suas escolhas linguísticas. Dentro desse
universo colaborativo, mas com um olhar específico de como acontece
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o conhecimento metalinguístico (FORTUNE, 2005; MYHILL, 2012; 2016;
2018; FONTICH, 2016; GOMBERT, 1993, 1996), nosso objetivo é descrever,
analisar e comparar as ocorrências de termos linguísticos nos enunciados
das díades (7 a 8 anos) e como, por meio dessas ocorrências há uma
retomada do que foi ensinado pela professora. Dessa forma, nossa
investigação coloca professor e aluno em pauta, para estabelecer uma
análise do conhecimento linguístico e metalinguístico na aprendizagem
de produção escrita em sala de aula. A pesquisa está inserida em um
quadro teórico-metodológico adotado por pesquisadores do Laboratório
do Manuscrito Escolar – LAME, da Universidade Federal de Alagoas, cujo
objeto de investigação elege o processo de escritura de duplas de alunos,
em tempo real e no espaço da sala de aula. Estes estudos adotam um
sistema multimodal capaz de capturar simultaneamente o momento em
que o texto está sendo escrito e o que uma díade conversa sobre o que
está escrevendo (Sistema Ramos) e compartilham materiais coletados
pertencentes ao banco de dados do LAME. Esse sistema permite a captura
multimodal do processo de escritura em tempo e espaço real da sala de
aula por meio de usos de recursos audiovisuais (câmeras, microfones de
lapela, gravadores e caneta smart pen). Através dessa metodologia temos
acesso ao registro fílmico das díades no ato em que estão escrevendo
o texto inventado. É mantida a condição ecológica da sala de aula e os
dados obtidos pelo Sistema Ramos nos dão uma dimensão microgenética
que envolve o diálogo das crianças, a fala espontânea, a coenunciação, o
manuscrito em curso e o manuscrito final. Nesta pesquisa serão analisados
06 processos de escritura em ato de seis 6 díades portuguesas, do 2º ano
do Ensino Fundamental coletados na cidade de Aveiro – Portugal. Esse
material, pertence ao banco de dados do LAME. Numa análise inicial
de um processo, constatamos as ocorrências de termos linguísticos
nas enunciações dos alunos e essas ocorrências tiveram relação com
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as orientações da proposta textual feita pela professora, bem como os
ensinamentos acerca das regras da escrita para se escrever um texto com
sentido. Notamos nas enunciações termos como: parágrafos, parênteses,
frases, ponto, ponto final, travessão, etc., no entanto, essas enunciações
não se desdobraram para um conhecimento metalinguístico.
Palavras-chave: Sala de aula; Produção textual; Escrita colaborativa;
conhecimento metalinguístico
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Os portfólios como recursos para alfabetização de crianças
do 2º ano do ensino fundamental: um relato de experiência
NOGUEIRA, Aurinete Alves
Escola Mozart Pinto – Fortaleza/Ce
aurinetenogueira@yahoo.com.br

Este trabalho relata minha experiência no acompanhamento de uma
turma de 2º ano em uma escola pertencente à rede pública municipal
de ensino em Fortaleza-Ce, onde leciono. Nesta turma foi desenvolvida
uma ação interventiva com alunos na faixa etária entre sete e nove
anos e em situação de vulnerabilidade econômica e familiar; a pesquisa
interventiva fez parte de um projeto desenvolvido pela profª Drª Maria José
Barbosa, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do
Ceará, aluna do curso de especialização Alfabetização + Neurociência da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como Trabalho de Conclusão
do Curso. O TCC teve como objetivo investigar a validade dos portfólios
como recursos para o processo de alfabetização das crianças. O projeto foi
iniciado de maneira coletiva na sala de aula, com a contação de história:
“O Gato que Pulava em Sapato”, utilizando material metafórico. E a cada
semana eram desenvolvidas atividades que visavam trabalhar a leitura de
fragmentos da história, explorando a forma das letras, escrita de letras na
complementação de palavras com letras iniciais, finais e sílabas, além da
coordenação viso-motora. Os alunos se envolveram bastante na contação
da história e nas atividades realizadas a cada semana com o portfólio,
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compreendendo bem a história do gato e fazendo inferências sobre a
mesma. Além da sequência das atividades nas páginas do portfólio, onde
além de escrever, desenhavam e faziam trabalhos manuais como a casa
do gato. A realização destas atividades diferenciadas encantou a turma
e causou grande alegria em todas as crianças. A pesquisa se norteou
nos seguintes autores: Naschold (2015), Pereira (2015), Guaresi (2015),
Wannmacher (2015), Cosenza e Guerra (2011). Para mim, na condição
de educadora, participar do projeto ampliou meu olhar sobre as várias
maneiras de explorar a aprendizagem das crianças no campo da escrita,
leitura e oralidade. Além disto, as leituras paralelas disponibilizadas pela
professora sobre a plasticidade do cérebro e a reciclagem neuronal me
levaram a constatar como é importante compreender o funcionamento
do cérebro na aprendizagem. Quanto à turma, pude observar que tiveram
um excelente desenvolvimento, progredindo mais na leitura, na oralidade
e na escrita, como também na atenção ao desenvolver as mais variadas
atividades. O grande ganho de trabalhar com minha turma na construção
desse portfólio foi poder conhecer outros recursos a serem utilizados na
contação de histórias na alfabetização e iniciar estudos sobre neurociência
e sua contribuição para a educação, como também os esclarecimentos
trazidos para a leitura e escrita.
Palavras-chave: Alfabetização; Portfólios; Escrita; Neurociência.
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A consciência linguística:
caminhos a serem trilhados a partir da fase pré-silábica
SILVA, Patrícia Cilene V. P.
Secretaria Municipal de Educação-SME, Natal/RN
patriciacvps@gmail.com
Barreto de G, Narjara Thaleya
Secretaria Municipal de Educação-SME, Natal/RN
thaleya88@gmail.com

Este artigo aborda a alfabetização em processo a partir da fase pré-silábica,
estabelecendo relação entre o pensamento, a linguagem e a escrita de
crianças na construção da consciência linguística, representado na
atividade do seu final de semana. A pesquisa foi realizada com crianças
em período de creche, correspondente ao Nível II da Educação Infantil,
com faixa etária de 2 anos e 11 meses a 3 anos e 11 meses, segunda a
legislação brasileira de ensino; o mesmo foi desenvolvido na região
do nordeste brasileiro, na capital do Estado do Rio Grande do Norte,
município de Natal, mais precisamente na zona norte da cidade, no Centro
Municipal de Educação Infantil professor José Carlos Bezerra de Jesus Filho.
A atividade estabelecida dentro da rotina escolar, favorece a construção
da autonomia e identidade das crianças, além de possibilitar a consciência
linguística, representada na distinção entre o desenho e a escrita, através
da consciência do eu. O estudo tem como metodologia uma pesquisa
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participante, onde realizamos ação-reflexão-ação, que podemos constatar
de forma mais nítida a consciência linguística na representação de si e
do outro na linguagem do desenho, além de permitir a consciência do
eu, também propunha uma construção significativa estabelecendo a
diferenciação entre desenho e escrita, favorecendo a saída de uma escrita
icônica para não icônica, que fomenta a chegada da consciência linguística.
Para a organização das práticas e fundamentação teórica estabelecemos
diálogos com autores como Piaget e Inhelder (2011), Iavelberg (2013)
e Luquet (1969) apud Pillar (2012), Ferreiro e Teberosky (2007), dentre
outros. Constatamos que os estímulos provocados pela prática pedagógica
mediante a atividade permanente, no registro do final de semana da
criança possibilitou com êxito a efetivação da fase pré-silábica, em que
o aluno passa a diferenciar desenho de escrita convencional a partir da
consciência do Eu, na construção da consciência linguística.
Palavras-chave: Alfabetização; Educação Infantil; Consciência Linguística.
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O uso das TIC’s no processo de alfabetização:
um estado de conhecimento entre 2015 e 2019
SOUSA, Claudia Stephanny Saraiva Campos de
Universidade de Campina Grande, UFCG
cstephanny@hotmail.com
SOUZA, Joana Darc de
Universidade de Campina Grande, UFCG
joanavarzea32@gmail.com
SILVA, Natalia Pereira da
Universidade de Campina Grande, UFCG
nataliapereiracz@hotmail.com
GUIDOTTI, Viviane
Universidade de Campina Grande, UFCG
vivianeguidotti@gmail.com

Este estudo tem como finalidade a construção de uma pesquisa tipo
Estado de Conhecimento que segue a perspectiva apresentada por
Morosini (2006), com o objetivo de selecionar, classificar, organizar
e descrever as produções científicas de uma determinada área,
proporcionando um panorama de um cenário específico de um ou mais
setores de publicação. Assim, a problemática do estudo será analisar
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as produções publicadas nas reuniões nacionais da Associação Nacional
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e na Biblioteca Digital
de Teses e Dissertações, publicados entre 2015 e 2019, no sentido de
construção de um ponto de partida para a compreensão dos estudos
publicados no campo da Alfabetização, que utilizam as Tecnologias
da Comunicação e da Informação (TIC’s) nos processos de ensino e
aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O referencial
teórico será produzido com base em autores, como: Soares (1998, 2013),
Cagliari (2007), Ferreiro (1996), Carvalho (2015), LDB (1996), PCN’s (1998),
BNCC (2017), Moran (2000), Palfrey e Urs (2011) e Pérez Gómes (2015). A
pesquisa será desenvolvida a partir dos pressupostos de uma abordagem
qualitativa (LÜDKE, ANDRÉ, 1986), visto que o corpus analisado serão
os trabalhos publicados e selecionados, ou seja, segue os princípios da
análise documental (LÜDKE, ANDRÉ, 1986). A técnica utilizada para a
análise dos dados encontrados será a análise textual discursiva, ancorada
em Moraes e Galiazzi (2011). A pesquisa se encontra em fase inicial, na
produção do referencial teórico e na organização da sistematização da
seleção dos trabalhos para compor o corpus de análise.
Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologias da Informação e da
Comunicação; Estado do Conhecimento.

115

SIMPÓSIO IV

A importância dos jogos matemáticos como ferramenta
visuoespacial no ensino-aprendizagem.
SILVA, Natália Pereira da
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
nataliapereiracz@hotmail.com
SILVA, Nataely Pereira da
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB
nataelyps@gmail.com
SILVA, Erika Paulino
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
erikapaulino199618@gmail.com
SOUZA, Claudia Stephanny Saraiva Campos de
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
cstephanny@hotmail.com

Este resumo tem como finalidade descrever a importância da cognição
visuoespacial como prática pedagógica no ensino da matemática, tendo
como objetivo relatar a importância da ludicidade como prática pedagógica
facilitadora no desenvolvimento intelectual do ensino matemático. Segundo
Maccarini (2010), existem várias formas de perceber a matemática em nosso
cotidiano, seja ele cultural ou social, em diferentes formas e contextos

116

SIMPÓSIO IV

em nosso dia a dia, podemos aprender e ensinar matemática. Diante
disso, iremos analisar essa construção da aprendizagem da matemática,
utilizando ferramentas lúdicas, como os jogos matemáticos, que de
forma significativa auxiliam na aprendizagem dessa disciplina. Com isso,
Siqueira, Molon, Franco (2018) diz que através da habilidade visuoespacial,
o processo cognitivo no aspecto didático pedagógico faz com que o
aluno desenvolva o raciocínio lógico. Assim, diante da necessidade de
compreensão para Granado (2000), para desenvolver os aspectos cognitivos
no ensino da matemática, os jogos são instrumentos que auxiliam o ensinoaprendizagem. A partir da reflexão da prática do professor no processo
de ensino-aprendizagem o docente tem a possibilidade de englobar jogos
matemáticos como ferramenta facilitadora. Oliveira (2016) A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, onde destacou-se a importância da
utilização de jogos lúdicos, como ferramenta para a prática docente no
processo de ensino da matemática, como estratégia metodológica para
a prática pedagógica.
Palavras-chave: Ludicidade; Matemática; Prática Pedagógica.
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A utilização de jogos como estratégia
de alfabetização na educação infantil
SILVA, Gizelda Gomes da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
gizeldabella@yahoo.com.br

Na educação infantil, a aquisição da linguagem oral e escrita e
outros conhecimentos são processos que precisam ser estimulados
e desenvolvidos por meio de diversas estratégias que culminam na
alfabetização. Considero que os jogos têm uma função muito importante
nas áreas de estimulação da Alfabetização. Outro aspecto proporcionado
pelos jogos é que eles desenvolvem na criança o raciocínio lógico, a
socialização, a imaginação e a resolução de problemas cotidianos. A
interação e conhecimentos das regras despertam o interesse das crianças
para as aprendizagens. As atividades propostas foram desenvolvidas no
cotidiano da sala de aula com as crianças do nível III do Centro Municipal
de Educação Infantil – CMEI Professora Elaine do Nascimento Lopes, que,
em conformidade com o Referencial Curricular Nacional para a educação
Infantil, apresentou como proposta pedagógica o Bingo das Letras do
Alfabeto e dos números, o dominó dos nomes de animais e o circuito.
As atividades propostas envolveram a brincadeira, e no ato de brincar
entende-se que estão envolvidos o desenvolvimento da linguagem, da
organização do pensamento, da tranquilidade interna que cada criança
necessita para os pré-requisitos alfabetizatórios. Todas as atividades
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tiveram como objetivo geral brincar. Desse objetivo decorreram outros
que, de forma específica, auxiliaram as crianças a desenvolverem a
atividade com atenção e respeito, tais como: ler as instruções dos jogos
(mesmo que de forma não convencional); ouvir, observar e acompanhar
a leitura das instruções pela professora; comentar as instruções do jogo;
visualizar as formas das letras; visualizar as letras; ouvir os nomes das
letras; fazer leitura rápida das letras; produzir um texto coletivo da
atividade vivenciada. As fontes utilizadas foram: Naschold (2018), Petry
e Santos (2013), Piaget (1979), Kishimoto (1992), Kramer (2007), Lopes
(2001), Cagliari (1998), Ferreiro e Teberosky (1999), Brandão e Rosa
(2010). As atividades envolveram o uso da linguagem oral e escrita e a
Metalinguística e foi desenvolvido conforme a idade e o nível da turma.
Participaram das atividades as crianças do nível III. Foram escolhidos por
fazerem parte do grupo em que o nível de desenvolvimento potencial é
maior e as crianças conseguem desenvolver a atividade sozinha ou com a
ajuda das outras crianças e o entendimento da atividade também é maior.
As crianças brincaram e todas estavam muito envolvidas em realizar
os desafios propostos pelas atividades. Foi uma brincadeira desafiadora
que promoveu a aprendizagem e levou a professora a observar a partir
das capacidades das crianças que podem surgir divergências no sentido
de se ter um olhar diferenciado para as atitudes dos pequenos e fazer
das brincadeiras uma forma de adquirir conhecimento. As crianças
estavam centradas no jogo mais não perderam a capacidade de brincar,
algumas delas, às vezes, incitavam as outras e imitavam a professora.
Os jogos favoreceram o reconhecimento das letras e dos números na
formação de palavras pelas crianças, auxiliou no avanço da oralidade e das
hipóteses alfabéticas e incentivou a criação de regras para a brincadeira,
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demonstrando que a brincadeira é indispensável para o desenvolvimento
e aprendizagem e que para a criança não existem razões para brincar.
Palavras-chave: Alfabetização; Educação Infantil; Pensamento
Computacional.
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A escrita da criança na educação infantil: uma amostragem
da abordagem psicogenética na rede pública de Mossoró-RN
SARMENTO, Simone Batista Costa
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN
simonebcsarmento@hotmail.com
ALMEIDA, Lucielton Tavares
Universidade do estado do Rio Grande do Norte, UERN
eltonluci@hotmail.com
AMORIM, Giovana Carla Cardoso
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN
giovana_melo@hotmail.com

A linguagem escrita é objeto de estudo e atenção, desde a Educação Básica.
Nesse aspecto, consideramos que ela precisa ser investigada em sua
ampla dimensão social e priorizada nas práticas educativas. Pensando
nisso, o presente trabalho tem como objeto a investigação do processo
de construção de hipóteses, pela criança, acerca do código escrito na
primeira etapa da educação básica em uma escola da rede pública de
Mossóró-RN, com o intuito de responder à seguinte questão de pesquisa:
quais hipóteses de escrita são comumente encontradas em crianças na
última etapa da educação infantil? Tentando compreender o percurso que
a criança percorre até a aquisição do código escrito, objetivou-se registrar
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as representações apresentadas por elas sobre a linguagem escrita, a partir
de uma análise psicogenética, bem como registrar aspectos preliminares
das práticas de linguagem nas rotinas da instituição investigada. Para
consolidação dos estudos, fundamentamo-nos nos aportes teóricos dos
trabalhos desenvolvidos por Ferreiro e Tebesrosky (1985), Ferreiro (2001),
Colomer, Tebesrosky (2003), Kato (1992), dentre outros. A pesquisa contou
com observações dos participantes com realização de registros em diário de
campo e atividades de escrita desenvolvidas por 19 crianças. Desse modo,
através das observações das aulas e análise das atividades de escrita das
crianças, percebeu-se a necessidade de atividades de registros espontâneos
que possibilitassem aos escolares pensarem sobre o código escrito de
maneira mais autônoma e significativa. Nessa amostragem, visualizamos
que a maioria das crianças se encontra na fase pré-silábica, organizando de
maneira incipiente os esquemas referentes ao fonema e grafema. Portanto,
vemos que a escrita não pode ser considerada apenas como uma técnica
de transcrição isolada de sua natureza social e comunicativa, mas como
um processo de maturação cognitiva da criança que se complementa com
os estímulos e vivências sociais.
Palavras-chave: Linguagem Escrita; Crianças; Alfabetização.
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Relato de visita ao núcleo de educação
da infância- NEIcap/UFRN
RAMALHO, Dayana Tavares de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
driveherttz@gmail.com
FREITAS, Giovana de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
giovanaf@ufrn.edu.br
OLIVEIRA, Katiane Lima de
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
katianelimadeoliveira@gmail.com
ANGÉLICO, Milena Guerra
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
Minlenaagueraa@ufrn.edu.br

A formação de professores alfabetizadores ocorre, no Brasil, através do
curso de pedagogia. Este, no entanto, por ter como uma de suas principais
atribuições o trabalho prático em sala de aula, não pode se prender
somente à teoria. Assim sendo, foi realizada uma visita ao Núcleo de
Educação da Infância (CAp-UFRN), instituição vinculada ao Centro de
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que funciona
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como uma Escola de Aplicação e se dedica à educação infantil e ao ensino
fundamental I. A visita objetivou o estabelecimento de relações entre os
estudos realizados na academia sobre o processo de alfabetização voltado
para a apropriação inicial da língua escrita e a prática pedagógica na
escola, bem como identificar os aspectos da organização do espaço, do
tempo, das atividades pedagógicas e das intervenções docentes relativas
ao ensino-aprendizado da língua escrita para as crianças. Para isso, foi
realizada a observação de uma turma do nível III, uma entrevista com
a coordenadora da instituição e uma análise baseada, principalmente,
nos textos do Pró-Letramento (2008), que nos proporcionou um olhar
direcionado às competências relacionadas à alfabetização, como elas se
inserem no cotidiano das crianças e também como podem ser vistas nos
muros da escola e nas paredes do espaço da sala.
Palavras-Chave: Formação, Alfabetização, Linguagem escrita.
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Não chore menina... não chore:
perspectiva teórica da aprendizagem
SALES, Sandra Nascimento
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
snsales@hotmail.com
SILVA, Francisca Bento
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
franciscabento01@gmail.com
VIERA, Poliana Epaminondas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
polianahepa@yahoo.com.br
VIEIRA, Vanice Miguel da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
vanicemiguel2015@gmail.com

A produção NÃO CHORE MENINA... NÃO CHORE destina-se a pré-escola, ou
seja, uma leitura para crianças de 4 a 5 anos de idade. Aborda aspectos da
cultura afro-brasileira e o faz de forma lúdica. O gênero predominante é o
poema. Tem como potencial, trazer para sala de aula elementos e história
da cultura afro-brasileira. O uso de objetos metafóricos na composição do
texto favorece a imaginação da criança e a composição final dos objetos
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permitem ao leitor o conhecimento de elementos da cultura abordada. O
livro faz alusão a história das bonecas Abayomis. A palavra abayomi tem
origem iorubá, costuma ser uma boneca negra, cujo significado é “aquele
que traz felicidade ou alegria”. Os aspectos da cultura afro-brasileira, em
destaque na produção NÃO CHORE MENINA... NÃO CHORE, durante muito
tempo, ficaram às margens dos livros literários, mas essa história tem
mudado. Ao folear cada página do livro, percebemos que os elementos
que compõem as imagens, a princípio, se configuram de forma metafórica,
até se fundir em uma figura de algo mais concreto e que configura o
personagem de fala inicial. Ou seja, a metáfora de um pedaço de pano
representa na estória a ideia do objeto real, o ser protetor-humano,
uma fita em volta do desenho representando um colo e, à medida que
a trama vai acontecendo, esses elementos se fundem em uma boneca,
representando a ligação e unidade entre o cuidado e a proteção de
duas pessoas na trama. O processo de se falar de cultura está ligado ao
processo de saber quem somos. A experiência de se debruçar sobre as
histórias de raças e etnias promove o encontro de nossa identidade como
povo em um Brasil de pluralidades. Produzir um texto que retrate uma
cultura não é algo fácil, é desafiador, pois falamos de algo que, muitas
vezes, não nos apropriamos. À medida em que relatamos a cultura nos
deparamos com uma questão: quem somos nós nessa história? A forma
como nos identificamos e como nos definimos dialoga com nossas origens
e percebemos, então, que, de alguma forma, foi negado o empoderamento
de nossa cultura e a definição de quem somos.
Palavras-chave: Cultura Abayomi; Identidade Afro-Brasileira; História;
Literatura.
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A literatura de cordel na sala de aula:
uma reflexão sobre a experiência a partir de oficinas
pedagógicas de literatura
GOMES, Franscisco Albertino
Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas – RN
albertinojp@hotmail.com
CARVALHO, Iris Régis Oliveira de
Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas – RN
irisregis@gmail.com

A Literatura de Cordel como socializadora de saberes possibilita ao professor
de Língua Portuguesa muitos caminhos que levam ao conhecimento e a
uma leitura prazerosa, dentre eles estão a criatividade, a musicalidade,
a comicidade e a identificação com situações rotineiras, características
estas que os folhetos proporcionam aos leitores. Dessa forma, o presente
trabalho busca refletir sobre a experiência de professores em Literatura,
desenvolvida como Oficina Pedagógica em uma escola pública do Ensino
Fundamental localizada na cidade de Brejo do Cruz-PB. Tal perspectiva
tem como bases os estudos de Vicente (2012) e Bragatto (1995), no tocante
aos estudos literários no Ensino Fundamental; Abreu (1999), Sobrinho
(1982) e Pinheiro (2007), quanto ao estudo da Literatura de Cordel, sob um
viés sócio-histórico e pedagogizante. A coleta de dados se deu através de
oficinas, onde se utilizou da obra “As Proezas de João Grilo”. Os resultados
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obtidos elencam pontos positivos e/ou negativos que contribuíram
para uma autorreflexão dos papéis dos professores de Literatura, e, por
conseguinte, de Língua Portuguesa. Os resultados comprovam que o cordel
é um texto rico em possibilidades linguísticas e culturais que levam o aluno
a crescer na sua capacidade interpretativa e aumenta a oportunidade de
identificação deste público com a sua cultura local. As oficinas pedagógicas
proporcionaram a reflexão dos professores de literatura que perceberam
a importância do trabalho com cordéis por acreditarem que a dinâmica
em que são apresentados em folhetos como também a maneira que os
cordelistas apresentam seus cordéis se torna uma leitura mais atrativa e
interessante a serem trabalhados em sala de aula.
Palavras-chave: Oficina Pedagógica; Literatura de Cordel; Ensino;
Literatura Popular; Leitura.
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Literatura afro-brasileira nas instituições escolares
MACÊDO, Julie Idália Araujo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
juliidalia@yahoo.com.br
MACÊDO, Buena Bruna Araujo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
buenabruna@yahoo.com.br

O presente texto tem como objetivo analisar os resultados de uma
pesquisa acerca da implantação da literatura afro-brasileira nas escolas,
principalmente a partir da Lei 10.639/03 que altera a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira (Lei 9.394/1996). Como sabemos, a população
brasileira é mestiça, repleta de contribuições de vários povos, além de
nossa própria pluralidade cultural. Desse modo, desde criança nos é
transmitida uma série de preconceitos e estereótipos sobre o negro e sua
cultura, que se não forem trabalhados e desconstruídos seguirá sendo
reproduzida por outras gerações. Neste sentido, a escola assume um
papel imprescindível como espaço que reúne consequentemente uma
diversidade étnico-racial e cultural capaz de realizar práticas educativas
que contemplem essa diversidade. As instituições escolares que oferecem
as diferentes modalidades de ensino deveriam promover uma educação
voltada para a valorização do ser humano em sua diversidade, a fim
de que ela seja vista e respeitada, de forma a possibilitar os diferentes
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grupos étnico-raciais e culturais se relacionarem e contribuam para a
desconstrução de preconceitos arraigados na sociedade brasileira. Para
realizar tal análise buscamos operacionalizar uma pesquisa bibliográfica
atenta, onde foi possível inicialmente resgatar a história dos negros no
Brasil e o processo político de lutas contra o preconceito e a discriminação;
além disso, buscamos levantar os livros de literatura infanto-juvenil
que apresentam personagens negros em seu enredo e como eles são
trabalhados/ representados. Nesta pesquisa, fizemos uso, dentre outros
referenciais teóricos, de: Gomes (2001), Jovino (2006), Silva (2010) Peixoto
(2013), Munanga (2005) e Lopes (2005). Posteriormente analisamos a
efetivação da Lei 10.639/03, porém constatamos que não basta somente
aplicar a lei, incluir nos currículos escolares a história e a cultura afrobrasileira e indígena sem que as universidades e as escolas promovam uma
formação adequada para os professores. Portanto, faz-se necessário que na
escola seja estabelecido o respeito pela pluralidade étnico-racial presente
na sociedade brasileira, para isso, além de professores preparados, são
necessários materiais e estratégias didáticas que busquem desconstruir
estereótipos e preconceitos racistas. Neste sentido, podemos afirmar
que mesmo com todas as dificuldades para a sua implementação nas
escolas, a Lei 10.639/03 é um ganho significativo para os afro-brasileiros.
A literatura afro-brasileira, se usada de forma comprometida, pode ser
uma aliada na formação da identidade étnico-racial, na valorização da
cultura negra e principalmente no combate ao racismo.
Palavras-chaves: Educação; Literatura afro-brasileira; Diversidade.
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Minha cor tem história: a contação de histórias
como estratégia de valorização da cultura africana
na educação do campo
COSTA, Iany Alves
Secretaria Mul. de Educação e Cultura – Serra Negra do Norte/RN
nanazig@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo realizar ações de conhecimento e
valorização da cultura africana e suas influências na construção da
nossa própria cultura. Objetiva, também, levar as crianças a perceberem
que atitudes preconceituosas em nosso cotidiano é um ato de extrema
desumanização, pois somos sujeitos históricos e sociais e que é de criança que
se aprende a respeitar as diferenças. Cabe a nós professores e mediadores do
processo de transformação escolar assumir o compromisso de ultrapassar
o limite de ações, levando nossos alunos a compreenderem que existem
pessoas com opiniões, formas de agir, pensar e de ser diferentes entre si.
Eis a nossa proposta: conhecer os costumes e toda a riqueza cultural do
continente e suas influências para a nossa formação cultural. Pensando
uma melhor forma de aproveitar uma significativa variedade de níveis
de aprendizagens presentes em salas multisseriadas, e como forma de
quebrar paradigmas de intolerância e preconceito tão arraigados em
nossa sociedade e tornar a prática pedagógica mais dinâmica, resolvemos
trabalhar a Contação de Histórias para introduzir os temas e tornar
a aula mais dinâmica, uma vez que provoca nas crianças o gosto pela
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leitura, capacidade de sequência lógica dos fatos, imaginação, ampliação do
vocabulário, criatividade e desenvolvimento da linguagem oral e escrita.
São estes conceitos fundamentais para o desenvolvimento das crianças na
escola independentemente do nível de aprendizagem em que as mesmas
se encontram. Porém, era necessário que a contação tivesse proximidade
com o universo das mesmas e as fizesse participar, interessar-se pelo
momento da história e também vivenciá-los nas atividades propostas
após a contação. Com isso, desenvolvemos materiais específicos para as
contações, jogos e atividades direcionadas. Ressalta-se que a forma de
aprendizagem e desenvolvimento representa pontos marcantes do ser
humano e sua formação começa a partir de si mesmo, demandando relações
de interação entre os indivíduos. Vygotsky afirma bem isso quando em suas
análises menciona que o indivíduo aprende com as atividades coletivas e
sociais, para, assim, desenvolver propriedades internas do pensamento e
torná-las funções intrapsíquicas. Isso se justifica porque no processo das
salas multisseriadas existe uma gama de saberes, haja vista o número de
crianças, em níveis diferentes de aprendizagem, que se dividem em uma
única sala, com um único professor e que este consiga dar continuidade
à aprendizagem numa sala de múltiplos ritmos e variações.
Palavras-chave: Educação do Campo; Diversidade Cultural; Contação
de Histórias.
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Neurofeedback: a neurociência aplicada
ajudando no processo de aprendizagem
ADAMY, Nery Neto
Faculdade Maurício de Nassau
neryadamy@hotmail.com
RIBAS, Valdenilson Ribeiro
Universidade Federal do Pernambuco, UFPE
ribas.professor@gmail.com
RIBAS, Renata de Melo Guerra
Faculdade Redentor do Estado do Rio de Janeiro/RJ
renataguerraribas@gmail.com

A Neurociência tem evoluído de forma magnífica nos últimos anos.
Muitas áreas de conhecimento têm bebido nessa fonte. A educação ensaia
uma aproximação com essa área tão importante. Atualmente, tem-se
encontrado na Neurociência Aplicada, especialmente, nos treinamentos
cerebrais com Neurofeedback, uma nova possibilidade não só de entender
melhor o cérebro e sua relação com os processos de aprendizagem, mas,
também, de se encontrar respostas para muitas perguntas que os testes
convencionais não respondem. Autoneurorregulação, neuromodulatória
ou neurofeedback é um método de avaliação/treinamento cerebral, que
permite ao profissional neurocientista inibir ou aumentar amplitudes
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de ondas cerebrais que não estejam dentro dos padrões percentuais
esperados para o ser humano poder ter um equilíbrio neurocognitivo,
que o permita aprender, ensinar e se relacionar com as outras pessoas
sem sofrer desgastes físicos e mentais, ocasionados por dificuldades
de compreensão, de comunicação, de controle dos impulsos verbais
(falar involuntariamente sem pensar) ou comportamentais (agir sem
pensar), do controle emocional, do planejamento e da organização.
O objetivo é, portanto, apresentar, por meio do eletroencefalograma
quantitativo (QEEG), os resultados de padrões de atividades elétricas
cerebrais compatíveis com sintomas de dislexia. Foram avaliadas 351
crianças e pré-adolescentes de ambos os gêneros, com idades variando
entre 7 e 14 anos, com dificuldades na compreensão da leitura em um
mesmo grupo de pacientes já diagnosticados com TDAH Processing.
Utilizou-se o protocolo do método investigativo TRAINERS’ QEEG na
versão 7 (TQ-7). As avaliações foram realizadas em uma sala com ar
condicionado a uma temperatura de 22º ± 2º C da clínica Cérebro e
Tecnologia Neurofeedback Recife (CTNR). Os dados foram expressos em
percentual e representados em estatística descritiva. Foram encontrados
269 pacientes com dificuldades na compreensão da leitura de um total
de 351 (76,64%) já diagnosticados com TDAH Processing. O paciente
com TDAH Processing apresenta um excesso de onda Theta (4-8 Hz),
quando comparada à quantidade de onda Beta (15-23 Hz). Este estudo
encontrou que todos os pacientes com dificuldades de compreensão de
leitura apresentam o mesmo padrão de atividade elétrica cerebral dos
pacientes com TDAH Processing.
Palavras-chave: Neurofeedback; Aprendizagem; Neurociência.
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Projeto alfabetização: o desenvolvimento
do processo de leitura e da língua escrita
SILVA, Luana Furtado
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
luanafurtado.bsf@outlook.com

Este trabalho apresenta um relato de experiência e surgiu de uma atividade
avaliativa da disciplina Fundamentos e Metodologias do Ensino de Língua
Portuguesa. O projeto foi realizado com uma criança de seis anos, com o
intuito de auxiliá-la no desenvolvimento da leitura e da escrita, identificando
seu nível silábico e trabalhando de acordo com suas dificuldades. No
decorrer dos estudos para a realização deste projeto, realizamos estudos
em sala de aula, constatando que, por vezes, a escola ensina de um
modo inadequado, inicialmente é trabalhado a escrita, mas é preciso
antes trabalhar a leitura. Por isso, é necessário que se entenda que, para
desenvolver a escrita, inicialmente deve desenvolver-se a oralidade, pois
na aquisição da escrita, a criança escreve da forma como fala. É importante
que o mediador busque meios de aprendizagens, dando oportunidade para
que este se desenvolva, realizando atividades que potencializem a oralidade.
Dessa forma, é necessário instigar o aluno através da situação estática, onde
é apresentado um objeto e retirado dele o máximo de descrição, relações
dinâmicas, solicitando e questionando relatos de situações do cotidiano
e relações abstratas que não precisam de estímulo para se expressarem.
Assim, a oralidade facilitará o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois
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a aprendizagem da leitura não começa no papel, ler é atribuir diretamente
significado a algo, a compreensão antecede a decodificação, então quando
há um diálogo e incentivo à criança em relação a determinado objeto,
isso também é leitura. Identificar os níveis de leitura e da escrita é um
meio que facilita reconhecer em que fase a criança está, para que, a partir
disso, possa desenvolver atividades e iniciar o processo de alfabetização,
tendo quatro fases: pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético.
A elaboração deste trabalho foi baseada nos estudos dos seguintes autores:
Albuquerque (2006), Bacelar (2000), Dias (2001), Cagliari (1999) e Ferreiro
(1992). No primeiro momento, realizei um ditado com o tema aniversário,
identificando que a criança estava no nível alfabético. Assim, com letras
impressas, escrevi em uma folha de papel madeira as palavras que teve
dificuldade de escrever. Com letras impressas, ela formou as palavras e
colou no papel, onde fui explicando o porquê de serem escritas daquela
forma. Foram realizados dez encontros no decorrer do projeto. A cada
atividade, a criança mostrava algumas dificuldades em palavras com as
letras “N”, “M” e “SS”. Desta forma, procurei desenvolver atividades, de
modo que ela pudesse completar palavras, saber o número de sílabas, bem
como treinar a leitura e a escrita correta das palavras, fazendo sempre
com que esta fosse autônoma durante seu processo de aprendizagem.
No decorrer das atividades, percebi que, aos poucos, estava melhorando
não só a leitura, mas a escrita também, percebida na última atividade, na
qual verifiquei que não sentia dificuldades em escrever palavras terminadas
com “ão”. Durante as atividades, foi perceptível que a criança tinha um
real interesse em participar dos encontros, dedicando-se à realização das
tarefas, sendo algo prazeroso.
Palavras-chave: Alfabetização; Escrita; Leitura; Psicogênese da Língua
Escrita.
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vera.pacheco@gmail.com

A Psicolinguística tem colaborado para o entendimento de muitos
aspectos do processamento da linguagem, inclusive no que se refere
aos processos cognitivos que subjazem à aquisição e ao aprendizado
inicial da leitura, a fluência e a compreensão leitora, temas sobre os
quais este estudo se concentra. Sustentado em pressupostos teóricos
psicolinguísticos, no tocante ao processamento cognitivo da leitura,
inclusive e especialmente por meio dos modelos Bottom-up e Top-down
e Dupla Rota e, ainda, em estudos de revisão de literatura que tratam
da relação entre fluência e compreensão leitora, este estudo objetiva
avaliar a relação entre fluência e compreensão leitora. Desse modo,
avaliou-se a fluência leitora por meio da prosódia. A compreensão
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leitora foi avaliada mediante respostas atribuídas às questões abertas
de compreensão do texto lido. Participaram da pesquisa 190 estudantes
do 4º ano do ensino fundamental, entre 9 e 13 anos, de ambos os sexos,
de escolas públicas e particulares do interior da Bahia. Os dados são
de caráter experimental e transversal. Para análise dos parâmetros
acústicos que caracterizaram os sinais de pontuação na leitura dos
escolares, os dados foram submetidos ao programa computacional PRAAT.
Constatamos que a realização adequada da entonação, originada pela
presença dos sinais de pontuação no texto escrito, tende a ocorrer em
escolares que apresentam leitura mais fluente, colaborando para um
desempenho favorável em compreensão. Ao compararmos escolares com
leitura mais fluente e escolares com leitura pouco fluente, observamos
que as variações melódicas nos leitores com leitura mais automatizada
apresentam comportamento prosódico mais próximo do que é esperado
para a presença de determinado sinal de pontuação; ainda, a curva de
F0 apresentou valores de p significativos entre os grupos caracterizados
como mais fluentes.
Palavras-chave: Entonação; Fluência; Compreensão.
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O hábito da leitura despertado através de metodologias
em dois projetos de o extensão
BRUNO, Janete Machado
Inserir a instituição
janetemachado@outlook.com.br

Este artigo tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de Projetos
de Extensão, que desertam o hábito de leitura de uma maneira dinâmica
e significativa para as crianças. Aqui serão relatadas as experiências
adquiridas a partir desses em duas localidades diferentes, tendo como
temáticas: Contadores de histórias: a literatura como recurso para a
aprendizagem de crianças da Escola Municipal Cecília Estolano Meireles em
Cajazeiras/PB e Valores Humanos e Educação na Igreja Matriz da cidade
de Santa Helena/PB. Os dois projetos foram desenvolvidos em espaços
diferentes, um na escola, outro num espaço não escolar, em uma igreja,
ambos tiveram a duração de oito meses contabilizados a partir de maio a
dezembro de 2017 e 2018. O primeiro tinha como objetivo geral utilizar a
literatura como recurso de desenvolvimento social e escolar de crianças
da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental possibilitando
um pensar interrogativo, reflexivo e investigativo, bem como oportunizar
experiências com a literatura através de diferentes estratégias pedagógicas.
Já o segundo tinha como objetivo valorizar o conhecimento particular de
cada criança e transformá-lo em foco para que o ensino e aprendizagem
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possam surgir de forma natural, espontânea e prazerosa, em que aprender
não seja um fardo, mas uma escolha motivante e cativante.
Palavras-chave: Projetos de extensão, hábito de leitura, ensino, literatura
infantil e valorização.
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Representações da cultura africana na literatura infantil:
uma articulação entre a linguagem verbal e visual
FREITAS, Daniela Amaral Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
danielaasfreitas@gmail.com
MARTINS, Aracy Alves
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG
aracymartins60@gmail.com

“Contos de Moçambique” é o nome de uma série de livros de literatura
infantil que recontam contos da tradição oral de Moçambique e que tem
como objetivo apresentar ao/à leitor/a brasileiro/a uma amostra da
cultura moçambicana, conforme declara a Editora (Kapulana). Trata-se
de uma coleção que, ao ser organizada, elegeu escritores/as e artistas
– de diversas expressões e que utilizam suas técnicas (como pintura,
desenho, escultura, batique e artesanato com materiais diversos) para
ilustrar os livros – moçambicanos/as renomados, que representam o
país. Com base em pressupostos teóricos dos estudos culturais, em sua
vertente pós-crítica (HALL, 1997; SILVA, 2003) e de estudos em literatura
infantil (AMARILHA, 2011; MARTINS; GOMES, 2010), o objetivo deste
trabalho é, portanto, analisar como a linguagem verbal e a visual se
entrecruzam nessa coleção para a produção de representações da cultura
de Moçambique. Neste trabalho, serão analisados os seguintes livros da
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coleção: Na aldeia dos crocodilos, de Adelino Timóteo e ilustrações de
Silva Dunduro; O caçador de ossos, de Carlos dos Santos e reprodução
das esculturas de Emanuel Lipanga; Leona, a filha do silêncio, de Marcelo
Panguana e ilustrações de Luís Cardoso e O pátio das sombras, de Mia
Couto, com ilustrações de Malangatana. Procurou-se verificar, nessas
obras literárias, como palavra e imagem se aproximam, distanciam-se,
estabelecem continuidades e/ou rupturas, isto é, relacionam-se para
a produção de sentido sobre a cultura africana. Em termos gerais,
pode-se apontar que tal coleção lança mão de estratégias discursivas
de interpenetração entre palavras e imagens diversificadas e de evocação de
naturalidade dos/as autores/as e ilustradores/as que permitem que tais
livros ganhem força de verdade e entrem na cena discursiva por disputa
de significados sobre a cultura africana. Isso mostra que as lutas por
representação e por produção de saberes sobre os grupos culturais
não têm fim; fazem parte, ao contrário, de uma construção histórica
e contingente bastante complexa e permanentemente em ação, que
também são travadas na literatura infantil.
Palavras-chave: Literatura infantil; Representação; Cultura africana.
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Projeto circo de poesias: um relato de experiência numa
escola pública de São Gonçalo do Amarante/RN
BRANDÃO, Gllauce Cristina de Araújo
Centro Educacional de Ensino Fundamental Poti Cavalcanti.
gllaucecris@hotmail.com
SILVA, Cláudia Aparecida de Andrade Alves
Centro Educacional de Ensino Fundamental Poti Cavalcanti
caparecidaaa@hotmail.com
SILVA, Eliano Faustino da
Centro Educacional de Ensino Fundamental Poti Cavalcanti.
eliano_faustino@hotmail.com
MARTINS, Ana Kaline de Lima
Centro Educacional de Ensino Fundamental Poti Cavalcanti.
anakalinelima@yahoo.com.br

Este trabalho tem por finalidade relatar a experiência com o Projeto
literário Circo de Poesias, realizada no Centro Educacional de Ensino
Fundamental Poti Cavalcanti no município de São Gonçalo do Amarante,
enfatizando, dentre outras coisas, a ampliação dos conhecimentos quanto
ao circo e a sua magia, bem como o trabalho com o gênero textual poesia.
O presente projeto foi elaborado pelos professores da referida instituição de
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ensino, a partir da obra Circo de Poesias do professor e escritor Weid Sousa e
realizado com alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental
no ano de 2016. As atividades foram desenvolvidas no decorrer do trabalho
tendo como elementos metodológicos as pesquisas, oficinas e rodas de
leitura, produções textuais, recitais de poesia, jograis, momentos literários,
contação de histórias, leituras em família, dramatizações, releitura de
filmes, imagens e poesias, dentre outros. Para a fundamentação teórica,
nos baseamos principalmente em Nunes (2016). A avaliação foi realizada
de forma contínua a processual, durante o período de execução do
projeto, através do registro dos processos de aprendizagem dos alunos,
bem como do envolvimento e da participação nas atividades propostas.
A experiência relatada foi considerada exitosa pelos professores
elaboradores e executores do projeto, e também pelos alunos, pais e
pela gestão da escola, que elogiaram o projeto desde a sua execução e
participaram com afinco das suas etapas de execução.
Palavras-chave: Circo; Poesias; Experiência.
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Alfabetização e letramento literário nos anos iniciais
do ensino fundamental
MACÊDO, Julie Idália Araujo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
juliidalia@yahoo.com.br
MACÊDO, Buena Bruna Araujo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
buenabruna@yahoo.com.br

O presente trabalho relata uma experiência de alfabetização realizada
em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede
pública do município de Parnamirim/RN. Na turma havia 23 alunos
matriculados, desse grupo, 13 meninas e 10 meninos, entre 6 e 7 anos
de idade. Na sala de aula, encontravam-se alunos com níveis bastante
heterogêneos, isto é, alguns possuíam um bom domínio da leitura, escrita
e oralidade e outros apresentavam grande dificuldade em acompanhar
as atividades. Para a realização da pesquisa adotou-se uma pesquisa de
abordagem qualitativa, a qual privilegia a observação participante, bem
como a intervenção. Este trabalho teve por objetivo analisar se o trabalho
com literatura infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contribui
para o processo de letramento literário, considerando que o trabalho
com a literatura tende a desenvolver no alunado o prazer pela leitura,
a oralidade e a imaginação. Para isso, foram, inicialmente, realizadas
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discussões teóricas sobre letramento, alfabetização, letramentos múltiplos
e letramento literário. Este artigo resultou, portanto, de uma pesquisa
qualitativa, que teve como base teórica autores como Roxane Rojo (1998 e
2009), Ângela Kleiman (1995), Magda Soares (1998, 2011), Marly Amarilha
(2009) e Rildo Cosson (2006), além disso, foi realizado um mapeamento
das produções acadêmicas em âmbito local por meio da consulta ao
Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior da CAPES e à Biblioteca Digital de Monografias da UFRN; tais
leituras fundamentaram as atividades realizadas ao longo do estágio
supervisionado na escola. Com este estudo pode-se concluir o quanto é
relevante o trabalho cotidiano na escola com a literatura nos anos iniciais
do ensino fundamental, uma vez que de forma prazerosa e intencional
expande as experiências, incentiva as crianças a desenvolverem o gosto
pela leitura na mais tenra idade, estrutura as aprendizagens, e contribui
para o crescimento da cultura literária na escola e favorece a cidadania
através do convívio social. Portanto, a literatura, de um modo geral, se
mostra rica para incentivar a imaginação dos alunos, de modo que é
necessário oferecer experiências prazerosas de leitura na mais tenra
idade, pois há grandes chances dessas experiências com materiais e
atividades atrativas e interessantes contribuírem para a formação de
leitores assíduos e competentes. A leitura da literatura, seja ela mediada
ou não, oferece ferramentas valiosas para os pequenos leitores e escritores
em formação. Dessa forma, pode-se concluir que a prática educativa
que se propõem a trabalhar o letramento literário acaba por promover
o trabalho dentro da vertente dos letramentos múltiplos.
Palavras-chaves: Alfabetização; Letramento; Letramento literário;
Literatura.
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A influência da literatura no processo
de alfabetização do educando
SANTOS, Aline
Centro De Ensino Superior Do Seridó, CERES/UFRN
aline.123.kelly@gmail.com
LIMA, Geane
Centro De Ensino Superior Do Seridó, CERES/UFRN
geanekele@gmail.com

No processo de aprendizagem da língua escrita, o trabalho com objetos
significativos para o aluno contribuirá muito para o seu desenvolvimento
de alfabetização. Este trabalho apresenta resultados e análises de
uma ação extensionista realizada a partir do Projeto Pensar: Desafios
e possibilidade da Filosofia com Crianças na sala de aula, através de
materiais literários infantis. Com a seguinte temática: Diversificação
e inovação na alfabetização e em temas de interface. Assim, o objetivo
é desenvolver nas crianças as habilidades e disposições necessárias à
construção de significados, para pensarem por si mesmas, transformando
a sala de aula numa comunidade investigativa através da literatura infantil
e da atividade lúdica, por meio da mediação do professor. Conforme
Vygotsky (1998), o docente torna-se uma figura essencial do saber
por representar um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento
disponível no ambiente, onde possa haver um estímulo para que o
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educando amplie seu vocabulário, sendo conceitual ou gramatical,
assim contribuindo de certa forma em seu processo de alfabetização.
Segundo Corsino (2009), ler o mundo, ouvir histórias são fatores que
influenciam na formação do leitor, uma vez que a formação do leitor se
inicia nas suas primeiras leituras de mundo, na prática de ouvir histórias
narradas oralmente ou a partir de textos escritos, na elaboração de
significados e na descoberta de que as marcas impressas produzem
linguagem. Diante disso, as ações do referido Projeto são realizadas com
crianças que estão no nível V da Educação Infantil da Escola Municipal
Walfredo Gurgel no município de Caicó/RN. A metodologia utilizada se
baseia nas Comunidades de Investigação fundamentadas no paradigmareflexivo da prática crítica em Lipman (2001) – construídas a partir da
contação de história da Literatura Infantil “Ninguém é igual a ninguém”,
livro de Regina Otero e Regina Rennó, que favorece a discussão sobre a
identidade e as diferenças pessoais, em que o professor pode explorar
a leitura e diferentes formas de expressão. Como parte do trabalho, é
importante socializar as produções dos alunos, por exemplo, montando
painéis, publicando pequenos livros, apresentando dramatizações.
O texto nos permite também desenvolver um tema transversal e Ético,
enfocando o respeito por si e pelo outro. O estudo possui uma abordagem
metodológica de natureza qualitativa, sendo desenvolvida através de
uma pesquisa bibliográfica exploratória. Por conseguinte, tivemos como
resultados parciais, a construção de atividades desenvolvidas, nas quais
pudemos demonstrar que estratégias pedagógicas organizadas com base
nas Comunidades de Investigação em sala de aula tornam possível a
pesquisa, o questionamento e a investigação, a criatividade, a imaginação,
raciocínio lógico, assim como regras de conduta que são discutidas,
estipuladas, vivenciadas e reestruturadas no decorrer do processo.
Portanto, a partir de tais resultados parciais podemos considerar que
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as Comunidades de Investigação de Lipman podem ser uma proposta
de escola e, enquanto tal, ser um novo e efetivo paradigma educacional,
mostrando, assim, que os atos de brincar, dramatizar, simbolizar são
valiosos para o desenvolvimento da alfabetização da criança e que devem
ser desenvolvidos desde o ensino infantil.
Palavras-chave: Filosofia com Crianças; Atividade Lúdica; Pensar Crítico;
Literatura Infantil; Processo de Alfabetização.
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O papel das metáforas na obra
“menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado
à luz das relações étnico-raciais e de gênero
COSTA, Eduardo Bruno
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
eduardojprn12@hotmail.com
NASCHOLD, Angela Maria Chuvas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
anaschold@gmail.com

Trata-se de um estudo que aborda o papel questionador das metáforas,
utilizadas na obra “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado,
à luz das relações étnico-raciais e de gênero. A obra em tela que é
especialmente direcionada ao público infantil se encontra em meio a
dois importantes processos: o de alfabetização e o de literácia emergente
(NASCHOLD, 2018). Ao longo do texto, Machado (1986) utiliza uma série
de metáforas que transmitem a realidade cultural em forma de arte
literária. O estudo iniciou-se com o levantamento nas bases de pesquisa
do CNPQ das diferentes produções acadêmicas que analisam a obra,
bem como em sites da web. Neste sentido, verificamos que as visões
ideológicas consideradas positivas, que são a maioria, apontam os signos
linguísticos da obra como importantes para construção de discursos sobre
a consciência negra, conceito de beleza, respeito às diferenças e igualdade
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de gênero. Em contrapartida, as visões ideológicas negativas sobre a obra,
mesmo sendo em minoria, apontam relevantes aspectos que merecem
ser analisados e discutidos. O fato da menina não ter nome e ter que
justificar a sua cor de pele a um coelho branco são alguns dos aspectos
apontados como discursos fomentadores do racismo. Devemos considerar
que as visões analisadas são de pessoas adultas, com formação superior e
que conseguem compreender e interpretar por meio de visões de mundo
mais amplas do que as das crianças em processo de alfabetização e de
desenvolvimento da literácia. Na continuidade do estudo pretendemos
(1) analisar as metáforas utilizadas na obra à luz dos estudos de Lakoff
(1993, 1999), Lakoff e Johnson (1993, 1999), Gibbs e Raymond (2002) e
Gibbs et al. (2006); (2) desenvolver com uma turma de crianças do 2º ano
do ensino fundamental uma oficina com a contação objeto-metafórica da
história, seguida da realização de trabalho pedagógico que visa verificar
através da participação nas atividades orais e nas produções escritas
produzidas pelas crianças, se as metáforas presentes na história se
constituem para as crianças em uma base promissora de questionamento
e de ampliação da compreensão das relações étnico-raciais e de gênero.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Metáforas; Visões Ideológicas;
Relações Étnico-Raciais e de Gênero.
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A prática leitora das professoras alfabetizadoras
em processo de formação inicial
AMARAL, Maria Gerlaine Belchior
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
gerlaine.ufcg@yahoo.com.br

Este texto é o registro do relato da experiência vivenciada na turma do 5º
período, na disciplina Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa,
do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Campina Grande,
Campus de Cajazeiras, no ano de 2017. A problemática aqui enfrentada
é a ausência da cultura leitora. A pesquisa divulgada na 4ª edição dos
Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Pró-Livro, no
ano de 2016, mostrou que, por ano, o brasileiro lê em média 2,43 livros.
Convém destacar que esse percentual é geral, posto que considerando
por Região, nossa situação agrava-se. O maior índice de leitura é nas
Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, no Norte e Nordeste o percentual é
inferior a 1 livro por ano. O referido estudo revelou também que 30% da
população brasileira nunca comprou um livro sequer. O objetivo deste
trabalho é socializar uma experiência formativa que teve o propósito de
fomentar a prática da leitura com graduandas de Pedagogia. Quanto à
dimensão metodológica, esta deu-se a partir da elaboração e vivência de
projetos autoformativos que abordavam as dimensões humana, técnica
e política. Nos referidos projetos eram registrados objetivos e metas de
leituras diversas, a saber: filmes, vídeo aulas, palestras, livros e revistas.
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A gestão do tempo constituía-se elemento crucial na referida proposta.
No que se refere ao acompanhamento e mediação da proposta, a cada aula,
na universidade, eram destinados 30 minutos para socializar aspectos
referentes a um item do projeto. A experiência teve aporte teórico nos
seguintes autores: Christensen (2018), Dehaene (2011), Freire (2008),
Libâneo (2008), Nóvoa (2003), Dias (2001), entre outros. Quantos aos
resultados, estes foram muitos e significativos. Para além da teoria, os
estudantes vivenciaram uma autêntica experiência reflexiva. Muitos
relataram ter sido esta a primeira experiência de sua vida na qual foram
instigados a pensar o autoconhecimento e sua relação com a docência, de
modo geral, e em particular nas práticas de alfabetização. O propósito de
despertar consciências para as novas oportunidades formativas oriundas
das novas tecnologias foi integralmente atingido, 100% dos estudantes
que elaboraram e vivenciaram projetos autoformativos relataram uma
otimização do uso da internet em prol de aprendizagens com relevância
pessoal e social. No que concerne a leitura de materiais impressos também
foram registrados avanços significativos, os estudantes foram unânimes
em registrar que passaram a estabelecer uma nova relação com a leitura
e expuseram como fator primordial a disciplina de leitura como elemento
inovador em sua formação pessoal e profissional.
Palavras-chave: Leitura; Autoformação; Alfabetização.
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A literatura infantil e a dialogicidade como práticas
pedagógicas no processo de alfabetização das crianças
MELO, Jacicleide Ferreira Targino da Cruz
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
jacicleidemelo@hotmail.com

O presente trabalho expõe resultados de uma pesquisa sobre “Educação,
Filosofia e infância: concepções e estratégias pedagógicas relacionadas à
aprendizagem na Educação Infantil” - realizada nas turmas de Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental em Escolas da rede
municipal de ensino em Caicó/RN, no período de 2017-2018; 20182019. Neste sentido, objetiva ressaltar que as inter-relações dialógicas
constituídas a partir da literatura infantil são instrumentos de mediação
no desenvolvimento da linguagem oral e escrita. A propósito, responde ao
questionamento: de que maneira práticas que envolvem a dialogicidade
colaboram para a aprendizagem da leitura e da escrita durante o processo
de alfabetização? Para tanto, baseia-se, essencialmente, nas abordagens
teóricas de Bakhtin (2003) e Vygotsky (2001) sobre a questão da interação
pela linguagem; o conceito de diálogo freireano (2003) e o diálogo
filosófico em Lipman (2004). Trata-se de uma investigação de cunho
qualitativo que ocorreu a partir de levantamento teórico bibliográfico e
observação de experiências pedagógicas desenvolvidas em comunidade
de investigação com as crianças das escolas partícipes da pesquisa.
Os resultados revelaram que as contribuições do diálogo nas práticas de
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alfabetização estão relacionadas às interações verbais enquanto produto
de interação social que permitem ao aluno condições para transitar por
diferentes discursos e construir um próprio. A partir das interações
verbais há um amadurecimento e um aprimoramento do repertório
linguístico das crianças – fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Dialogicidade; Educação Infantil,
Alfabetização.

158

SIMPÓSIO VII

Projeto fábulas: vivenciando experiências
de aprendizagem na educação infantil
SOUZA, Jaíse do Nascimento
Centro Municipal de Educação Infantil Maria Dilma Lacerda de Lima,
Parnamirim/RN, PPGED/UFRN
jaise.pb@gmail.com

Trata-se de um relato que expõe de forma reflexiva o desenvolvimento
de um projeto pedagógico intitulado “Projeto Fábulas”, em uma turma
nível cinco, com crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos, do
Centro de Educação Infantil Maria Dilma Lacerda de Lima, Município
de Parnamirim-RN. Objetiva apresentar uma proposta de trabalho com
projeto pedagógico na Educação Infantil (BARBOSA; HORN, 2008) que
surgiu no período de adaptação das crianças ao ambiente escolar, onde
observamos, tanto no espaço da sala de aula quanto fora dela, a exemplo
da Sala de Leitura da instituição, que as mesmas demonstravam um
interesse especial pelas histórias infantis, especialmente as que possuíam
gravuras de animais. Com base nisso, desenvolvemos, no decorrer de um
semestre, o “Projeto Fábulas”, cuja principal finalidade foi proporcionar
às crianças uma leitura crítica e prazerosa do gênero, como também a
vivência de distintas experiências de aprendizagem (BRASIL, 2017). Para
tanto, procuramos explorar amplamente a literatura com leituras de
vários gêneros textuais, principalmente a leitura das fábulas, e aventamos
diversificadas atividades relacionadas ao tema, como dramatizações e
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uma aula de campo ao Aquário de Natal, localizado na Avenida Litorânea,
1091 - Redinha, Extremoz-RN. Dentre os resultados do projeto pedagógico
desenvolvido, observamos um aumento significativo no repertório
vocabular das crianças e a ricas trocas de experiências. Destarte,
consideramos que o trabalho com projetos pedagógicos na Educação
Infantil reúne elementos que podem corroborar com a aprendizagem
e o aperfeiçoamento de conhecimentos de todos os atores envolvidos
no processo educativo.
Palavras-chave: Projeto pedagógico; Educação Infantil; Fábulas.
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Tecnologia assistiva:
um novo olhar para a criança extraordinária
SANTOS, Saulo Francisco de Figueiredo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
saulo-k2@hotmail.com.
SILVA, Maria Emília Cavalcante
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
memlia2010@hotmail.com

Este trabalho tem o intuito de relatar experiências que estão sendo
vivenciadas por uma graduanda do curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em torno
da utilização de tecnologia assistiva no âmbito das escolas, visto que
em um contexto atual, a Educação Especial tem encontrado espaço
no seio das discussões pedagógicas, encadeando questionamentos
por meio dos profissionais da educação sobre qual didática deve ser
utilizada com as crianças especiais, e se estas são capazes de facilitar a
absorção do conhecimento por meio destes indivíduos. Os professores
ainda na formação e os que já estão ativos no meio escolar têm
buscado constantemente por metodologias e técnicas que auxiliem
no trabalho com estes alunos, almejando o aperfeiçoamento e preparo
para atender e mediar o desenvolvimento de todos em diversas áreas.
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Neste percurso, surge o termo “tecnologia assistiva” que engloba de
forma interdisciplinar, os recursos, estratégias, práticas e serviços que
facilitam a autonomia, independência e qualidade de vida às pessoas
com deficiência, incapacidades ou mobilidades reduzidas, sendo estes
materiais pedagógicos adaptados, que minimizam algumas limitações
apresentadas por diversos alunos. Sendo assim, este trabalho tem como
objetivos refletir e estimular no leitor um olhar atencioso à necessidade
do outro, contribuindo para ambientes inclusivos e acolhedores; sinalizar
a importância da tecnologia assistiva para auxiliar no desenvolvimento de
crianças especiais, promovendo a formação do professor e discutir sobre a
didática utilizada nesta modalidade da educação. A perspectiva teórica está
aparentada no primeiro fascículo publicado pelo Ministério da Educação
(BRASIL, 2002), nomeada Recursos Pedagógicos Adaptados, que expõe em
sua essência a importância de acolher o educando, norteando para que
a diversidade não seja um obstáculo e sim um estímulo para a formação
de todos os envolvidos no processo social, além deste, na perspectiva de
Fonseca (2011), que parte de uma concepção sobre a educação cognitiva,
afirmando que todo o estudante tem o direito de desenvolver ao máximo
suas capacidades cognitivas, sendo o governo responsável por garantir
estas oportunidades. A metodologia selecionada abrange um conjunto de
experiências, visto que, no primeiro momento, inicia-se o estudo teórico,
seguido pela observação do trabalho desenvolvido por professores e
psicopedagogos no âmbito escolar e, no terceiro momento, a construção
e aplicação de materiais adaptados com crianças especiais. Em suma,
os resultados esperados buscam compreender a realidade da Educação
Especial nas escolas e por meio da prática adquirir um leque de materiais
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pedagógicos que possam contribuir para a estimulação cognitiva das
crianças, desenvolvendo uma análise que futuramente venham a facilitar
o trabalho de alguns professores.
Palavras-chave: Educação Especial; Tecnologia assistiva; Materiais
pedagógicos.
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Neuroeducação e discalculia: possibilidades pedagógicas
FREIRE, Kátia Regina Lopes Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
profkat.rlc@gmail.com
SANTOS, Saulo Francisco de Figueiredo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
saulo-k2@hotmail.com
SILVA, Maria Emília Cavalcante
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
memlia2010@hotmail.com

O presente trabalho parte de uma pesquisa em andamento que fomentará
a monografia de um aluno de Licenciatura plena em Pedagogia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CERES/Caicó-RN. Portanto,
busca-se observar duas alunas que possuem Discalculia (transtorno de
aprendizagem voltado para os conceitos matemáticos), comprovados pelo
parecer médico. Realizando dez observações com 2 horas de duração cada,
distribuídas em dez semanas, em suas respectivas rotinas de estudo e,
posteriormente, acompanhá-las individualmente na resolução de questões
propostas pelos seus professores, porém de uma forma adaptada ao seu
nível de entendimento, para compreender melhor como se apresenta a
dificuldade diante dos conceitos matemáticos e dar um suporte adequado
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para as mesmas. Os objetivos serão: observar as alunas; dialogar com os
referenciais teóricos; desenvolver intervenções pedagogicamente acessíveis
com as alunas envolvidas; aproximar os professores do ensino básico da
realidade em que estão. Com vistas à ausência de aportes teóricos na área,
faz-se necessário aprofundar mais os conhecimentos acerca do referido
transtorno, pesquisar e escrever sobre tal tema, sendo assim, esse trabalho
é norteado por Fiho (2011), que traz a visão de um Discalcúlico em suas
vivências; Santos (2017), que relata um ponto de vista teórico e clínico sobre
a Discalculia; e Vigotski (2000), que explicita quais mecanismos seguir e
postura desenvolver com ajuda da neuroeducação. Incialmente, a pesquisa
já está sendo desenvolvida e se encontra no período observatório com as
alunas, mais adiante serão realizadas intervenções para investigar o grau
de desenvolvimento em que as mesmas se encontram, visto que nenhuma
das duas dispõe de apoio psicopedagógico individualizado na escola, o
que dificulta análise mais detalhada e estimulação do desenvolvimento
cognitivo de cada aluna. Por fim, é esperado que a pesquisa possa colher
os dados almejados junto com as alunas, pois é de suma importância
que um olhar sensível seja direcionado para suas diferentes realidades e
atendê-las de acordo com as especificidades e ainda gerando um relatório
mais detalhado, que venha a nortear futuras pesquisas.
Palavras-chave: Pesquisa; Discalculia; Desenvolvimento cognitivo.
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O transtorno funcional específico – “dislexia” em alunos:
o reconhecimento por parte do professor e sua prática
pedagógica na promoção a aprendizagem da leitura.
SILVA, Roxana
Professora de AEE de Jardim de Piranhas, RN
roxana_silva48@ouylook.com
GOMES, Francisco Albertino
Supervisor Escolar de Jardim de Piranhas, RN
albertinojp@hotmail.com
NETO, Elviro Ferreira
Inspetor Escolar Jucurutu, RN.
elviroferreiraneto@outlook.com

O presente estudo surgiu a partir de uma pesquisa realizada a fim de
identificar as características e especificidades do Transtorno Funcional
Específico – “Dislexia”. O objetivo deste trabalho é compreender como se
dá o processo de alfabetização de alunos com dificuldades na consolidação
do processo de aquisição da leitura. Sendo os objetivos específicos,
compreender como os professores reconhecem as dificuldades de
aprendizagem em seus alunos; como se dá o processo de aquisição
da leitura e suas características relacionadas a Dislexia e, por fim,
perceber quais as práticas utilizadas pelos professores para alfabetizar
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seus alunos com dificuldades, principalmente os disléxicos. Para tanto,
fez-se necessário utilizar de autores que discorrem sobre esta temática,
tais como: Massi, 2007; Olivier, 2013; Tabaquim 2016; Santos, 2002;
Ramos, 2016, Teles 2018, Sartorato 2015, dentre outros. Sendo assim
para coleta de dados utilizou-se da pesquisa qualitativa através do diário
de observação in loco, análise dos relatórios dos professores do ensino
fundamental menor, relatos dos professores e equipe pedagógica da escola
alvo da investigação. Diante da análise de conteúdo pode-se perceber
que o maior entrave do professor é compreender quando os alunos
demonstram sinais da Dislexia, por confundirem os sinais com falta de
interesse, preguiça, falta de acompanhamento familiar nos estudos dos
filhos e, por conseguinte às dificuldades, vêm a indisciplina na escola.
No entanto, o que foi percebido é que nem sempre o professor consegue
perceber se há uma dificuldade decorrente do transtorno funcional
específico – Dislexia – e assim desenvolvam práticas pedagógicas que não
deixem o aluno desconfortável pela sua condição. Então se entende que
há urgência na formação dos professores para que estes possam melhorar
a sua compreensão do que é e quais os sinais da Dislexia, podendo assim
desenvolver uma prática pedagógica inclusiva promovendo a inclusão
de todos os alunos em atividades que objetivam o aprender.
Palavras–chave: Dislexia; Professor; Formação; Práticas Pedagógica.
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A importância do projeto leitura + neurociências frente aos
desafios da BNCC no processo de alfabetização
SILVA, Geraldo Vicente da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
geraeducacao@gmail.com
SILVA, Renata Maria da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
Rennattafelix_15@hotmail.com

O presente trabalho versa sobre o relato de uma experiência desenvolvida
durante o curso de Pós-graduação “alfabetização + neurociências”
promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
entre os anos de 2018 e 2019. Teve como objetivos analisar os níveis de
leitura e compreensão textual dos discentes do quinto ano do Ensino
Fundamental e, com isso, contribuir para os processos de alfabetização e
desenvolvimento de competências leitoras em consonância com os novos
documentos oficiais utilizando como instrumento diagnosticador e de
desenvolvimento o projeto “Leitura + Neurociências”. Nessa perspectiva
se teve como referencial as bases conceituais abordadas nos documentos
oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1996), as bases
teóricas do Programa de Alfabetização na Idade Certa – Pró-letramento
(2007) e os fundamentos da BNCC (2017). Autores como Cagliari (2009) e
Lemle (2009) também tiveram grande importância na fundamentação do
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presente trabalho, por meio dos quais foram realizadas discussões sobre a
codificação e decodificação em relação à alfabetização e, para clarificar a
relação entre leitura e a neurociência, foram abordados os pensamentos,
as pesquisas e orientações de Naschold (2015) e Dehaene (2012). Com
as autorizações em mãos, foi feito um cronograma de aplicação em que
a cada dia em média três alunos, individualmente, eram convidados a
responderem os exercícios trazidos pelo projeto. Com isso, as 22 (vinte
e duas) crianças foram avaliadas em um tempo médio de quinze dias,
considerando os imprevistos ocorridos. Como a maioria da turma –
dezoito dos vinte e dois – realizava de forma eficiente a leitura e escrita
de textos, os exercícios de decodificação e codificação de letras e palavras
não foram necessários de serem realizados e, como orientado, voltei
minha atenção em especial aos exercícios de compreensão textual.
Com as quatro crianças que não dominavam a leitura e escrita foram
realizados os exercícios iniciais (01 ao 10) e os resultados destes foram
similares aos do cotidiano da sala de aula. Contudo, a surpresa foi com
aqueles que na minha compreensão já dominavam a leitura e escrita e, por
conseguinte, a compreensão textual em seu sentido pleno, pois os testes
provaram o contrário, levando-me a uma profunda reflexão e análise
da prática pedagógica até aquele momento desenvolvida. Assim, lancei
mão dos portfólios, onde foi possível, de forma lúdica, trabalhar com os
discentes os aspectos linguísticos e de compreensão textual a partir de
leituras, recortes, colagens, complemento de lacunas, pinturas, dentre
outras atividades, as quais tiveram grande aceitação destes no processo
de desenvolvimento da consciência sociolinguística e na compreensão
textual. Outras atividades alinhadas às fundamentações teóricas trazidas
pelo curso também foram desenvolvidas, como: leitura, interpretação e
produção de texto teatral, tendo como perspectiva levar o aluno a refletir
sobre as suas produções e leituras em sala de aula e fora dela. Assim, dos
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vinte e dois alunos, vinte conseguiram desenvolver as competências de
leitura e compreensão textual alinhadas às habilidades exigidas nos dias
atuais no processo de alfabetização nos anos iniciais.
Palavras-chave: Alfabetização; leitura; compreensão textual;
neurociências.
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A contação de histórias com objetos metafóricos
e sua contribuição no processo de alfabetização da criança
FERREIRA, Suseli Eurenice
Espaço Infantil Primeiros Passos
susecosta@hotmail.com

Este trabalho pretende compartilhar a nossa experiência após o
desenvolvimento de um projeto de contação de histórias com objetos
metafóricos, trabalhado com crianças do Estágio IV, na faixa etária
de 4 anos, alunos do Espaço Infantil Primeiros Passos, instituição de
ensino privada situada na cidade de Natal-RN, Brasil. O projeto teve
como objetivo levar os alunos à compreensão de algumas histórias
contadas com objetos metafóricos, despertando o imaginário e o
desejo de aprender a ler e escrever, considerando que é importante
para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias para se
tornar um leitor pleno e ter um caminho absolutamente infinito de
descobertas e de compreensão do mundo. Sua idealização deu-se com
base na leitura do livro “Aprendizado da leitura e da escrita: a ciência
em interfaces” de Angela Chuvas Naschold e em módulos oferecidos
pelo curso de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte “Alfabetização + Neurociências: interfaces na educação”,
como “Alfabetização Científica”, “Ciência e Arte da Alfabetização” e
“Aspectos Cognitivos da Alfabetização”. No decorrer do projeto, foram
desenvolvidas atividades que compuseram uma sequência didática, a saber:
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diálogo investigativo; levantamento de hipóteses; busca de dados em livros,
internet e revistas; produção de registros em grupo e individualmente;
momento de socialização; discussões; leitura de histórias; dramatização;
e, como culminância, um mural de apresentação de todo o trabalho.
No decorrer do projeto, as crianças ouviram diferentes histórias com
objetos metafóricos, percebendo a real função da escrita; produziram
trabalhos de artes, utilizando a linguagem do desenho e da pintura,
de modo a desenvolverem o gosto, o cuidado e o respeito pela sua
produção artística e pela do outro; realizaram atividades de raciocínio
lógico-matemático, criando situações-problema com base nas histórias;
dramatizaram narrativas, contando histórias com objetos metafóricos,
e reescreveram histórias; construíram personagens relacionados às
histórias contadas com sucata; reproduziram brincadeiras que faziam
parte das narrativas. Consideramos que o trabalho promoveu experiências
significativas de aprendizagem para as crianças, uma vez que lhes foi
proporcionado o conhecimento de novas histórias e de novas formas de
contação e interação com essas narrativas. Ficou claro o quanto contar
histórias, em situações de uma didática bem estruturada desenvolve
e amplia a compreensão da criança em relação aos diversos tipos de
linguagem, tendo em vista que, ao ouvir e (re)contar histórias, a criança
tem a oportunidade de enriquecer e alimentar sua imaginação, ampliar seu
vocabulário, permitir sua autoidentificação e seu autorreconhecimento,
aprender a refletir para aceitar situações relativas às dimensões diversas
da vida, além de desenvolver o pensamento lógico que favorece a memória
e o espírito crítico. Ouvindo histórias, as crianças sentiram emoções
importantes, vivendo profundamente tudo o que as narrativas provocam
em quem as ouve – com toda amplitude, significância e verdade que cada
uma delas fez (ou não) brotar, ouvindo, sentindo e enxergando com os
olhos do imaginário. Por fim, o trabalho demonstrou que as histórias
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contadas com objetos de correspondência metafórica despertaram
a atenção, a curiosidade e uma maior desenvoltura da linguagem e
argumentação sobre as ideias de cada criança.
Palavras-chave: alfabetização; contação de histórias; objetos metafóricos.
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Correlação entre o hiperfoco do aluno TEA
e o processo de alfabetização
ALVES, Carla Lúcio
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
carla.lucio.alves@gmail.com
CAVALCANTI, Jessyka Natalya de Sousa
Universidade Federal da Paraíba, UFPB
jessykanatalya91@gmail.com

Esta pesquisa versa sobre as características do aluno com TEA que
variam de um caso para o outro, contudo, há algumas especificidades
mais frequentes, por exemplo, o hiperfoco. E qual a relação do hiperfoco,
característica dos padrões repetitivos, com a alfabetização de crianças
diagnosticadas com TEA? Para responder a essa pergunta, o presente
estudo de caso tem por objetivo delinear a relação entre o hiperfoco do
aluno TEA e o processo de alfabetização. Isto, pois, para que ocorra a
inclusão, faz-se necessário a constante busca de estratégias de ensino
facilitadoras para o processo de aprendizagem daqueles diagnosticados
com TEA. Corroborando a análise psicopedagógica, realizou-se um
levantamento bibliográfico sobre o hiperfoco no TEA, dificuldades de
aprendizagem no mesmo transtorno e a relação de efeito de um sobre
o outro. Ainda, utilizou-se conceitos fundamentados em David Ausubel,
Emilia Ferreiro somados as perspectivas da neuropsicologia. Para tanto,
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fora avaliado um grupo de três crianças, entre 5 e 7 anos de idade,
todas dentro do espectro autista. Praticou-se a análise do processo de
alfabetização desses sujeitos ao longo de seis meses, assim como foram
realizadas intervenções psicopedagógicas, mediadas por diferentes
métodos comparativos. Entre esses foram aplicadas estratégias baseadas
no hiperfoco dos avaliados. Os três casos citados ao longo do estudo,
nomeados de X, Y e Z, apresentam hiperfoco em temáticas distintas.
O caso X em super-herói, o Y em dinossauros e o Z em futebol internacional.
Todos esses casos apresentam dificuldades de aprendizagem e, por isso,
são necessárias adaptações. Previamente ao período de intervenção,
houve a avaliação Psicopedagógica, em que se percebeu que as crianças
aprendiam com mais eficácia quando usava-se os temas de seus interesses
específicos. Enfatiza-se o fato de não restringir o conhecimento desses
alunos apenas aos assuntos que lhe interessam, contudo, utilizá-los
traz um significado de compreensão do adulto para com as demandas
do aprendente. Por fim, concluiu-se que o tema restrito para um aluno
com TEA é uma importante ferramenta para lidar com suas dificuldades.
Destarte, isso lhe permite a possibilidade de sentir-se acolhido. Além
disso, aprender associando os gostos específicos de cada aluno traz suas
atenções (foco) para o mediador/professor. É, também, relatado sobre
a importância da associação afetiva, visual e auditiva que o trabalho
sobre o hiperfoco possui sobre o aprendizado dessas crianças, bem como
a associação com os conhecimentos prévios de cada torna o processo
de alfabetização significante. Por fim, desenvolver atividades diante
do hiperfoco do aluno exige o uso de práticas multissensorias, as quais
oportunizam maior número de janelas para o aprendizado.
Palavras-chave: Autismo; Alfabetização; Hiperfoco; Psicopedagogia.
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Alfabetização e deficiência intelectual
CASTRO, Maria do Carmo Anselmo Ferreira de
Secretaria de Estado de Alagoas, SEDUC/AL
ducacastro01@gmail.com
CASTRO, Priscilla Ferreira de
Secretaria de Estado de Alagoas, SEDUC/AL
priscillacastro901@gmail.com

A presente pesquisa está situada na área da alfabetização e educação
especial, com foco nas estratégias pedagógicas para alfabetização de
pessoas com deficiência intelectual. O objetivo consiste em analisar a
potencialidade do uso de recursos e estratégias como auxiliares no processo
de alfabetização de um aluno com Deficiência Intelectual. O estudo envolveu
dois alunos diagnosticados com Deficiência Intelectual (DI) observados
no período de 2015 a 2018. Quanto à escolha metodológica, optamos por
uma pesquisa qualitativa. Como instrumentos para obtenção dos dados,
utilizamos pesquisa bibliográfica, observação, diário de campo e intervenção
com o registro das atividades realizadas. Abordamos inicialmente sobre
o panorama histórico do público-alvo da Educação Especial desde a
antiguidade até as políticas públicas vigentes, no contexto que vivemos,
o qual prevê a escolarização do referido público-alvo. Caracterizamos os
conceitos de DI, assim como as mudanças de concepções em relação à
deficiência. Analisamos os dados coletados ao longo de nossa pesquisa, os
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quais revelam que os alunos com DI se desenvolvem e aprendem de forma
diferenciada dos que não apresentam DI, e apresentam um potencial de
apropriação do conhecimento que precisa ser valorizado e respeitado,
para que, dessa forma, seja superada a visão de incapacidade em relação
ao aprendizado. Percebe-se então que pessoas com deficiência intelectual
precisam de métodos de ensino que explorem e apresentem textos e
propostas de escrita com sentido, que sejam contextualizadas. Desse modo,
as pessoas com deficiência intelectual são competentes para ler e escrever,
desde que tais práticas evoquem circunstâncias do seu cotidiano, que vão
além dos limites da escola, propiciando um pleno desenvolvimento do
sujeito e de suas capacidades cognitivas (CÁRNIO; SHIMAZAKI, 2012). Para
definir a aprendizagem do deficiente intelectual, recorremos a Vygotsky
(1989), que aborda em seu estudo o trabalho pedagógico. Ele acreditava que
atividade humana transbordava a organização neurológica, era necessária
a mediação com o meio para que houvesse aprendizado. Assim, para tal
autor, as singularidades de desenvolvimento do deficiente intelectual é
que eram interessantes e não suas limitações ensimesmadas. Os objetivos
desta pesquisa foram alcançados, pois observamos que os dois alunos com
deficiência intelectual, aqui estudados, se apropriam da leitura e escrita
de maneira diferenciada e em seu nível de desenvolvimento.
Palavras-chave: Alfabetização; Inclusão; Deficiência Intelectual.
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A discalculia e o ensino da matemática: um estudo de caso
BRITO, Crisllany Rafaela da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
crisllanyrafaela@outlook.com
SANTOS, Rayane Viera
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
rayane_mirai@hotmail.com

A discalculia é um transtorno de aprendizagem que faz com que o indivíduo
apresente dificuldade em identificar quantidades, grandezas e questões
de lógicas matemáticas. Segundo dados estatísticos, a discalculia atinge
5 em cada 100 pessoas. Em algumas crianças, a memória de procedimento
pode não funcionar bem, por isso as habilidades matemáticas não se
automatizam, explica Tanya M. Evans, responsável por um estudo
realizado pelo Centro Médico da Universidade Georgetown e pela
Universidade de Stanford nos EUA. O transtorno ao não ser diagnosticado
pode levar o aluno a enfrentar diversos problemas em sala de aula, como
o bullying por não ter capacidade de acompanhar a turma e, muitas
vezes acabam sendo confundidos até mesmo pelos professores, como
alunos que não têm interesse em aprender. Geralmente, o professor é
o primeiro a notar que o aluno tem dificuldades em compreensão de
quantidades, podendo assim encaminhá-lo para um psicopedagogo que
fará uma análise e confirmará se o aluno realmente possui discalculia
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ou algum outro transtorno que dificulte a aprendizagem. A presente
pesquisa, ainda em andamento, trata-se de um estudo de caso, em duas
escolas municipais de Caicó/RN, que apresentam relatos de alunos com
características de discalculia. Intenta-se identificar os encaminhamentos,
práticas e desafios dos professores. Diante disso, torna-se necessário
que os professores busquem formas de trabalhar a matemática de uma
maneira em que os alunos compreendam que tal disciplina não é apenas
um amontoado de fórmulas mas que a mesma está presente em toda
parte e em nossa rotina no dia a dia.
Palavras-chaves: Discalculia; Matemática; Aprendizagem.
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Neurociência, aprendizagem e afetividade
ARAÚJO, Islândia Lis de Andrade
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
islandialisjob@outlook.com
Profa. COSTA, Kátia Regina Lopes Freire
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
profkat.rlc@gmail.com

Falar sobre a neurociência vai muito além do que apenas falar da
formação do cérebro e sua função, trata-se de observar cada uma
dessas funções e como elas afetam no aprendizado do ser humano.
A neurociência em parceria com a educação, formando assim a
Neuroeducação, traz um conjunto de saberes sobre o sistema nervoso
central, aliados aos conhecimentos da psicologia educacional de acordo
com os quais pensamentos, emoções, comportamentos e vários outros
fatores acontecem, possibilitando-nos entender, e proporcionando
direcionamentos no processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, os
estudos sobre o cérebro constaram que as emoções contribuem para a
aprendizagem porque auxiliam na passagem da memória de curto prazo
para a memória de longo prazo. As relações entre cognição e afetividade
já figuravam nas teorias de Vygotsky e Piaget. Para Vygotsky, a origem
do pensamento é na esfera da motivação, o que inclui inclinações,
necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção. No discurso interno
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a relação entre cognitivo e afetividade aparece novamente. Este consiste
numa forma internalizada da linguagem, um discurso sem vocalização,
dirigido ao próprio sujeito, com o objetivo de apoiar suas operações
psicológicas mais complexas, predominando, dessa forma, o sentido das
palavras. Esse auxílio nas operações psicológicas ocorre nos processos de
pensamento, de autorregulação, de planejamento da ação, de monitoração
do próprio funcionamento afetivo-volitivo. Para Vygotsky as conexões
entre o pensamento realista e as emoções são frequentemente mais
profundas, fortes, impulsionadoras e mais significativas do que as
conexões entre as emoções e o devaneio. Para Piaget é na moral que
cognição e afetividade se encontram, já que toda ação moral visa o
controle dos sentimentos em nome de um ideal social e consiste num
sistema de regras, sendo sua essência o respeito que o indivíduo adquire
por essas regras. Além disso, é através da razão ocorre a ponderação
entre o que é certo ou errado, bom ou ruim, justo ou injusto. Para Piaget,
afeto e moral se conjugam em harmonia, pois o sujeito autônomo não
é reprimido, mas sim livremente convencido de que o respeito mútuo
é bom e legítimo. Esta pesquisa consiste numa revisão de literatura
acerca da Neurociência, associada às teorias de Piaget e Vygotsky e suas
respectivas teorias de aprendizagem.
Palavras-chave: Afetividade; Cognição; Neuroeducação.
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Recursos de tecnologia assistiva
de baixo custo no atendimento educacional
especializado (AEE) de uma escola pública de Caicó/RN:
relato de uma experiência de estágio
SOUZA, Ladislene Lílian de
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
ladislenelilian@yahoo.com.br
FERNANDES, Maria Luísa de Azevedo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
luisafernandesped@hotmail.com
COSTA, Kátia Regina Lopes Freire
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
profkat.rlc@gmail.com

Diante da inclusão de crianças com deficiência nas escolas de ensino
regular, a tecnologia assistiva de baixo custo revela-se como uma
temática importante face ao processo de ensino-aprendizagem desses
alunos, uma vez que é através destes recursos que grande parte dos
alunos têm acesso ao processo de aprendizagem. Nesse contexto, este
trabalho reflete acerca da experiência vivenciada durante o Estágio
Supervisionado III, do curso de Pedagogia, voltado para Gestão Escolar,
com ênfase na elaboração de materiais pedagógicos e na discussão
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sobre a dinâmica de inclusão e Educação Especial realizada com os
professores e a coordenação pedagógica de uma instituição pública de
Ensino Fundamental, na cidade de Caicó-RN. Como referencial teórico,
temos autores como: Rocha (2010), Bersch & Tonolli (2006), que discutem
à respeito da tecnologia assistiva como ferramenta que promove melhor
qualidade de vida aos alunos com deficiência. Além destes, Paulo Freire
(2005) apresenta-se como referencial com seu conceito de dialogicidade
como essência da educação para a liberdade. Com relação à metodologia,
trata-se de um Estudo de Caso, baseado em relato de experiência, com
abordagem sócio-histórica. Constatou-se que, através da interação com
os professores, dos momentos de discussão e dos relatos após a utilização
dos recursos produzidos, os objetivos do projeto foram alcançados.
O diálogo fomentou nos profissionais da instituição novos olhares diante
do processo de inclusão escolar e um enriquecimento na prática do
Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Palavras-Chave: Tecnologia Assistiva; Inclusão; Intervenção.
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O estágio supervisionado na educação infantil:
gerando discussões e reflexões acerca da prática educativa
SOUSA, Claudia Stephanny Saraiva Campos De
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
claudiacaampos@outlook.com.br
SOUSA, Joana Darc De
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
joanavarzea32@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar as atividades
desenvolvidas no período do Estágio Supervisionado em Educação Infantil,
experienciado por nós discentes do curso de Pedagogia, devidamente
como demostrar as atividades desenvolvidas durante este período,
decorrendo sobre algumas reflexões acerca da observação e intervenção
pedagógica. No estágio temos oportunidade de colocar em prática as
teorias que aprendemos desde o início do curso de Pedagogia, associando
também a relação professor-aluno em sala de aula. Para irmos à prática
foi preciso desenvolver um planejamento minucioso das aulas que
iriamos aplicar com as crianças, momento no qual refletimos e trocamos
ideias no qual foi bastante importante para o êxito no desenvolvimento
das atividades no estágio.Dessa maneira, durante toda a nossa prática
trabalhamos com autores que discutiam acerca do estágio, planejamentos,
para que assim tivéssemos uma prática associada à teoria, de modo que
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os conhecimentos que iríamos construir com as crianças contribuíssem
positivamente na sua aprendizagem. Assim, trabalhamos com Ostetto
(2012), ECA (1990), LDB (1996), estudos como esses ajudaram diretamente
na construção dos conhecimentos tanto na universidade, bem como na
realização das atividades para as crianças. A partir disso, este estudo
tem um aspecto de relato de experiência que dialoga com aplicação da
regência na Educação Infantil interagindo com toda a escola, de forma
mais específica com as crianças em sala de aula. Alcançamos alguns
objetivos que estabelecemos nos nossos planos de aula, que mediante
as diversidades em sala, todos os educandos sempre estavam motivados
e interagiam com a gente durante todo o período do estágio, com isso,
tivemos mais abertura para realizar as atividades que planejávamos para
trabalhar com eles, embora tivessem algumas dificuldades no começo, mas
aos poucos os alunos começaram a se aproximar de nós, de acordo com
os dias, já que era a primeira vez que eles estavam na escola e estavam
se adaptando com outras pessoas no qual não conheciam. Concluímos
que a escola pública necessita de um olhar mais atento mediante a
sua educação, pois nós como futuros educadores queremos sempre o
melhor para os nossos alunos, não importa quão desestimulado esteja,
procuramos sempre uma metodologia no qual todos encontrem uma
solução e sejam incluídos, por isso temos que ser seres humanizados
para perceber que com a sua ajuda o aluno poderá ir mais longe.
Palavras-chave: Estágio; Educação Infantil; Docência.
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O coco enquanto instrumento de aprendizagem
transdisciplinar: a música nos ensina o mundo
NUNES, Flaviana Santos de Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
flavianadelima@gmail.com
DANTAS, Larissa Maria de Medeiros
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
Larissa_dantas1@hotmail.com
SILVA, Rafael Araújo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
Rafa.ufrn.pedagogia@hotmail.com

O presente trabalho surgiu da elaboração de uma atividade para
a conclusão do Ateliê Educação Geográfica e Inteligência Espacial,
da especialização ALFABETIZAÇÃO + NEUROCIÊNCIAS: INTERFACES
DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, com o objetivo de propor uma prática de
intervenção caracterizada por uma sequência didática que tem por
base uma situação hipotética em que foram delimitados o objeto de
estudo Coco, o público-alvo, a faixa etária escolar, e a localidade (Vila
de Ponta Negra, conhecida por sua musicalidade e em especial o Coco
de roda). A produção com caráter de levantamento bibliográfico,
buscou ampliar os debates sobre essa nova proposta de ensino na fase
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do primeiro ciclo do ensino fundamental, propondo estudos embasados
nos conhecimentos existentes sobre o objeto e pesquisas direcionadas ao
Coco enquanto expressão cultural, localização geográfica e linguagem.
Seus resultados parciais são imprecisos, mas aberto para o diálogo, já que
se trata de uma proposta hipotética a partir de uma revisão bibliográfica.
Assim, foi possível fundamentar o objeto de estudo nos conceitos de
transdisciplinaridade, que sugere a superação do modo de pensar
dicotômico das dualidades (sujeito-objeto, parte-todo, razão-emoção
etc.) provenientes da visão disseminada por Descartes, estimulando um
modo de pensar marcado pela articulação (SANTOS, 2008); bem como
formulação do processo identitário através da musicalidade fundamental
para a conformação das estratégias de distinção e fixação de estilos
demarcadores da sociabilidade. (DOZENA, 2016). Ator nativo das terras
potiguares, o Coco é um ótimo objeto de estudo em uma prática de
integração dos saberes. A partir de uma proposta didática buscou-se
refletir sobre a relação dual de contextualizar o saber que envolve o
campo amplo, aquilo que o rodeia socialmente, a cultura e a educação
geográfica; e as questões mais internas, características naturais e físicas,
como aspectos nutricionais e gastronômicos. Buscando integralmente
a transdisciplinaridade, foi relacionado ao mesmo a constituição dos
saberes locais através da produção da musicalidade, tornando-a uma
ferramenta importante na inserção de uma nova forma de ensino.
Palavras-chave: Educação Geográfica; Transdisciplinaridade; Coco.
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A música como recurso pedagógico
na educação infantil: relato de experiência em
estágio numa escola pública de Caicó/RN
MARQUES, Suzana Santos Nascimento
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
suzanasantos1977@gmail.com
CHUVAS, Angela Naschold
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
anaschold@gmail.com

A música está presente na vida dos seres humanos desde o nascimento,
revelando-se como um importante recurso pedagógico dentro das salas de
aula, principalmente de Educação Infantil. Além disto, a música contribui
para o desenvolvimento social, motor e cognitivo da criança, no sentido
em que desperta seu interesse pelos sons, ritmos e movimentos. Esses
elementos são fundamentais no desenvolvimento cognitivo da criança
e ampliam significativamente sua visão de mundo. Nesse contexto, o
presente trabalho reflete acerca da experiência vivenciada durante o
Estágio Supervisionado II, do curso de Pedagogia, realizado na Educação
Infantil, em uma Instituição pública, localizada na cidade de Caicó-RN,
e promoveu a observação coparticipativa em sala de aula e discussões
realizadas com os professores e coordenação pedagógica acerca da
dinâmica de inserção da música no cotidiano dos alunos e dos benefícios
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que ela pode oferecer. Como referencial teórico, foram utilizados autores
que discutem esta temática, como: Bréscia (2003) e Brito (2003), que
consideram a música uma linguagem universal, e também destacam seu
importante papel como recurso pedagógico a ser utilizado nas salas de aulas.
Além desses, ainda utilizamos Scagnolato (2006), que defende a música
como meio de formação integral da pessoa. Com relação à metodologia,
trata-se de um estudo de caso, baseado em relato de experiência numa
abordagem sócio-histórica. Na coleta parcial de dados, ocorrida até o
momento, constatou-se, por meio das discussões com os professores e
com a coordenação pedagógica, que a música, como recurso pedagógico
na educação infantil, além de desenvolver de forma prazerosa e lúdica
a interação entre todos os alunos, contribuiu de forma marcante para a
ampliação do vocabulário das crianças, o que pode contribuir, de forma
positiva, no processo de aprendizagem do sistema alfabético.
Palavras-chave: Educação Infantil; Música; Ensino-Aprendizagem.
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Literatura infantil lúdica: contribuições para o letramento
ARAÚJO, Saiara Kelle da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
silvasaiara2@gmail.com
NASCHOLD, Angela Chuvas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
anaschold@gmail.com

É sabido que a literatura fornece relevantes contribuições para o
desenvolvimento pessoal e educacional de crianças, adolescentes e adultos.
Quando direcionada ao público infantil, os resultados obtidos através da
leitura literária se tornam cada vez mais significativos, seja na escola,
em casa ou nos demais ambientes. Tendo em vista a importância de
discutir a produtividade que a prática da literácia emergente fomenta
nos educandos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o presente
trabalho relata uma experiência que aponta a literatura infantil lúdica
como metodologia para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e
sociais (OATLEY; MAR, 2008) que atreladas à Teoria da Mente (PREMACK;
WOODRUFF, 1978; JABBI, SWART; KEYSERS, 2007) se constituem em elo
do trabalho aqui apresentado. Para tanto, foi realizada uma intervenção
em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal
da rede pública de ensino localizada na cidade de Timbaúba dos Batistas,
interior do estado do Rio Grande do Norte. A atividade se desenvolveu de
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forma lúdica, com apoio teórico em Amarilha (2004), Bettelheim (2008),
Freire (1989) e Soares (2006), por meio da contação e leitura de histórias.
Com o intuito de alcançar os objetivos do trabalho atrelados ao prazer e
a ludicidade da criança, o desafio apresentado a elas foi o de converter a
temática trabalhada no livro didático em formato literário. Para tal, foi
desencadeado um debate que possibilitou relacionar os conhecimentos
teórico-científicos do livro didático com questões da vivência cotidiana das
crianças. Através do desenvolvimento trabalho e das produções literárias
finais apresentadas evidenciou-se que esta prática possibilitou tanto o
desenvolvimento cognitivo como o desenvolvimento social das crianças.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Ludicidade; Letramento.
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A importância do projeto leitura + neurociências
como instrumento de desenvolvimento das habilidades
de leitura no processo de alfabetização
SILVA, Renata Maria da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
Rennattafelix_15@hotmail.com
SILVA, Geraldo Vicente da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
geraeducacao@gmail.com

Este trabalho discorre sobre o relato de uma experiência desenvolvida
durante o curso de Pós-graduação “Alfabetização + neurociências” produzido
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN entre os anos
de 2018 e 2019. Apresenta como objetivo a investigação das habilidades
leitora durante a aplicação do Ideia e do portfólio no 3º ano do ensino
fundamental, atrelado a práticas de Contação de história como incentivo
ao prazer da leitura no processo de alfabetização. Autores como Weisz
(2001) e Sisto (2015) foram de suma importância no referencial teórico
deste trabalho, trazendo contribuições sobre a prática da leitura em sala
de aula e o contato com livros na fase de alfabetização, bem como Dehaene
(2012), Rocha (2015) e Pegado (2015), os quais trouxeram contribuições
acerca do funcionamento do cérebro durante o processo de aprendizagem
para que, em consonância com esses conhecimentos, sejam desenvolvidas
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novas práticas de auxílio no processo da leitura e escrita. Portanto, fez-se
necessária a aplicação do Ideia como instrumento diagnosticador das etapas
iniciais da alfabetização realizado de forma individual, onde se obteve
uma melhor compreensão dos níveis e conhecimentos de leitura e escrita
de cada aluno da turma. Na sequência desse diagnóstico inicial, foi feita a
contação da história “Chapeuzinho Amarelo” de Chico Buarque de Holanda,
a partir da qual os alunos apreciaram a leitura, recontaram de forma oral
e realizaram atividades referentes a mesma, através de um portfólio como
instrumento incentivador das habilidades leitora. Mediante essas ações
em sala de aula foi verificado um excelente resultado que perpassa pelas
habilidades de leitura, o prazer de ouvir história e segurança em realizar
atividades. Durante a aplicação do portfólio, os alunos com dificuldades de
aprendizagem demostraram estímulo para realizar as atividades, algo que não
ocorria anteriormente, os alunos que estavam no processo de alfabetização
mais avançados se sentiram seguros e apresentaram autonomia na leitura
de palavras e frases do portfólio, já os alunos alfabetizados mostraram
prazer em ler trechos da história em voz alta para a turma, resultando,
assim, em um trabalho prazeroso para todos os alunos que participaram.
Com os testes de saída foram verificados satisfatórios e os discentes foram
unânimes em relatar que melhoraram a leitura e a escrita durante o processo
de confecção do portfólio. Deixo evidenciado, na condição de professora, a
importância desse trabalho na minha vivência em sala de aula, pois me fez
refletir em relação as minhas ações como mediadora do processo de ensino,
aprimorando-as e, assim, favorecendo uma alfabetização de qualidade aos
alfabetizandos, levando-os a utilizarem a leitura e a escrita como prática
reflexiva e significativa dentro de um contexto social.
Palavras-chave: Alfabetização; leitura; contação de história; neurociências.
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Novos caminhos para uma interface
entre alfabetização e aprendizagem cooperativa
BARBOSA, Maria José
Universidade Federal do Ceará, UFC
mazebarbosa@ufc.br
NASCIMENTO, Ana Victória Anselmo do
Universidade Federal do Ceará, UFC
anavictorianselmo@gmail.com
SANTIAGO, Natielly de Almeida
Universidade Federal do Ceará, UFC
santiagonatielly@gmail.com

O presente resumo tem como objetivo apresentar um relato de experiência
sobre a elaboração de um plano de aula utilizando a metodologia
da aprendizagem cooperativa, demonstrando sua importância para
fundamentar as práticas do pedagogo inserido em turmas do ciclo de
alfabetização. A atividade de letramento e alfabetização desenvolvida no
plano de aula foi requerida pela demanda da disciplina de Letramento
e Alfabetização, ministrada pela professora Drª Maria José Barbosa, no
Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), no segundo
semestre de 2018. Foram usados como referenciais teóricos os irmãos
Johnson’s (2007), os quais versam sobre os estudos desenvolvidos na
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área de aprendizagem cooperativa, bem como Morais (2012), Carvalho
e Mendonça (2006), autores referentes à alfabetização. Assim, o plano
de aula possuiu as etapas características da aprendizagem cooperativa:
exposição inicial, construção dos grupos e divisões das funções (construção
do contrato de cooperação), realização das atividades, estabelecimento
da meta coletiva, fechamento da aula e processamento de grupo. É válido
ressaltar que ao conseguir correlacionar mais explicitamente teoria e
prática, o processo demonstrou que é possível utilizar aprendizagem
cooperativa nas séries iniciais, algo que geralmente é usado em turmas do
ensino médio, com ascensão no interior do Ceará. Além disso, os ganhos
da utilização da aprendizagem cooperativa em atividades de letramento e
alfabetização excedem o objetivo de exercitar a cooperação, contribuindo
também para que os alunos aprendam a trabalhar em grupo, percebam
a importância do outro para realizar as atividades, concebendo o outro
como agente propulsor do seu desenvolvimento. Buscamos propor
atividades que poderiam potencializar as aprendizagens e as habilidades
dos alunos, através da interação e da resolução de desafios promovidos
durante a realização da atividade.
Palavras-chave: Plano de Aula; Letramento e Alfabetização; Aprendizagem
Cooperativa.
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Literacia emergente em teses e dissertações brasileiras:
uma breve revisão
PRADO, Elianne Madza de Almeida Cunha,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP
eliannemadza@yahoo.com.br
SILVA, Caroline Campos Rodrigues da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP
caroline.campos.rodrigues@gmail.com
MALUF, Maria Regina
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP
marmaluf@gmail.com

As habilidades sociais de uma criança, isto é, a maneira como ela comunica
seus pensamentos, sentimentos, intenções e crenças estão diretamente
ligadas ao desenvolvimento da linguagem. Por esta razão, os currículos de
educação infantil incentivam que durante este período seja trabalhada,
sobretudo, a linguagem oral. Percebe-se que o mesmo não ocorre com
a linguagem escrita, sendo mistificada e considerada “acadêmica
demais” para esse período, o que coloca em risco crianças em situação de
vulnerabilidade social, uma vez que essas não apresentam conhecimento
e habilidades linguísticas equivalentes a crianças privilegiadas. Inúmeros
estudos, especialmente na literatura dos países desenvolvidos, apontam
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que crianças em idade pré-escolar que demonstram bom nível de
linguagem oral e habilidade de manipulação precoce da língua escrita
apresentam melhor desempenho na aprendizagem da leitura ao longo
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Sob essa perspectiva, é objetivo
deste estudo realizar uma revisão de literatura a respeito das pesquisas
sobre literacia emergente durante os últimos 5 anos (2014-2018) no
Brasil. Para tanto, foi realizada uma busca sobre aprendizagem inicial
da leitura e sua relação com a habilidade metalinguística de consciência
fonológica no catálogo de teses e dissertações da CAPES. Foi obtido um
total de 172 trabalhos que abordam a temática de maneira geral, com
estudos: a) sobre o impacto da instrução fônica na aprendizagem inicial
ou na recuperação de crianças com dificuldade de alfabetização; b) de
avaliação de preditores da linguagem escrita; e c) de estimulação da
consciência fonológica em crianças com desenvolvimento atípico. Após a
leitura de todos os títulos e resumos por duas pesquisadoras, chegou-se
a 47 trabalhos que tratam da aquisição da língua escrita a partir da
perspectiva da Ciência da Leitura; desses, apenas 11 estudos tratavam da
literacia emergente, ou seja, do desenvolvimento da literacia antes mesmo
da aprendizagem formal, e/ ou do desenvolvimento de precursores que
favoreçam a alfabetização. Desses 11 trabalhos, 3 são teses de doutorado
e 8 dissertações de mestrado; 7 foram estudos descritivos de avaliação
de habilidades precursoras e sua correlação com a aprendizagem da
leitura e da escrita, e 4 testaram o efeito de programas de intervenção
ou de instruções sistemáticas no desenvolvimento da linguagem escrita
das crianças participantes. Embora existam, no Brasil, pesquisas que
abordem a literacia emergente, os resultados desta revisão mostram que
mais pesquisas são necessárias a esse respeito, uma vez que a literatura
internacional nos fornece evidências de que a instrução explícita e
sistemática da relação grafema-fonema desde a educação infantil resulta
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em melhores resultados de habilidade com leitura e escrita no terceiro
ano do Ensino Fundamental. Por fim, as evidências fornecidas pela
literatura internacional mostram que a Educação Infantil deve garantir
que as crianças aprendam habilidades básicas que ajudem seu percurso
no Ensino Fundamental (sem prejuízos às atividades lúdicas), superando
o modelo exclusivamente assistencialista ao qual esse seguimento é
frequentemente associado.
Palavras-chave: Literacia Emergente; Educação Infantil; Consciência
Fonológica.
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Psicanálise e alfabetização:
Édipo entrelaça escrita cursiva e linguagem
COLAO, Magda Maria
Universidade de Caxias do Sul, UCS
magdacolao@gmail.com

Para pensar a troca de letra de fôrma para a letra cursiva de uma criança
é preciso livrar-se de alguns contrassensos. Quando a criança não exercita
ou “protela” seu ato de escrita com a letra cursiva ela pode estar indicando
o estado de sua madures psíquica. No mínimo, talvez ainda não tenha
entrado na fase psicossexual da latência. Não é falta de capacidade ou
limitação em seu desenvolvimento neuromotor. Conseguir grafar com
letra cursiva indica que a criança está equacionando ou já elaborou, em sua
fase fálica, seu complexo edípico. Alfabetização é um processo pelo qual o
alfabetizador precisa ampliar sua compressão sobre o conceito “Édipo”,
como um esquema teórico eficaz com impacto inegável na vida afetiva de
uma criança em nossa cultura. Édipo é também a matriz de nossa identidade
sexual de homem e de mulher. Acompanhar esse processo requer do
professor alfabetizador também conhecimento de metapsicologia com
intuito de ter ciência de qual é a dinâmica e funcionamento do aparelho
psíquico, uma vez que o inconsciente é constituído de linguagem. O ato
de escrita, um grafismo é também uma representação da linguagem.
O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Freud, no seu texto
Três ensaios sobre a sexualidade infantil, trata das fases psicossexuais da
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infância. Ao denominar de fase fálica, Freud teoriza e demonstra que é
uma etapa decisiva na vida da criança e nela há a gênese dos sofrimentos
humanos de um ser com estrutura de neurose; assim como a existência do
drama edipiano que atinge a todos nós humanos – Édipo, o complexo do
qual nenhuma criança escapa, segundo Nasio (2007). O conceito complexo
edipiano é multifatorial, uma categoria central da psicanálise uma vez que,
ao mesmo tempo, mostra a sexualidade infantil, assume uma conotação
estrutural da personalidade. A universalidade do complexo edípico está em
todas as culturas e com suas singulares variações. Diante de uma criança
nos anos iniciais de sua alfabetização não dá para permitir ignorar suas
necessidades emocionais, porque irão interferir na sua aprendizagem.
A fase fálica, onde a conflitiva instaura-se, a criança enfrenta a resignação
de perdas na triangulação amorosa ou não. Em muitos casos, quando essa
criança, mesmo que esteja com idade cronológica do estado de latência,
e não tem madures psíquica, o que se passa quando sua professora lhe
exige letra cursiva? Pode surgir-lhe súplicas cheias de lágrimas. Há uma
teia dramática de sintomas e representações de lutos e castrações. Uma
criança em processo de alfabetização que ainda não elaborou sua conflitiva
edípica, sente-se melhor fazendo seu traçado com letra script, de bastão.
A letra de fôrma não a remete a suas dramáticas psíquicas. A letra cursiva
pode guardar em si cenas de sua dramática edípica. O fato na alfabetização
de a criança trocar a letra de imprensa para a cursiva é um fato recorrente
do qual a psicanálise contribui para decifrar os enigmas que povoam o
inconsciente nesse processo, auxiliando o alfabetizando a reconhecer-se
melhor e poder expressar-se em seu ato de escrita com maior leveza,
firmeza no seu (trans)formar.
Palavras-chave: Alfabetização; Psicanálise; Linguagem; Complexo de
Édipo; Letra cursiva.
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Para além das ciências exatas: a robótica educacional
como metodologia ativa para o desenvolvimento da
alfabetização e do letramento
SILVA, Jael Alves
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
jaelalveshg@gmail.com

O avanço das tecnologias tem propiciado grandes transformações em
diversas esferas, especialmente no contexto educacional. Nesta área tem
sido cada vez comum a implementação de novas tecnologias tendo em vista
a necessidade de incorporar às escolas a era digital. O conceito atribuído
às novas perspectivas educacionais é compreendido como educação
3.0, esta concepção considera que o processo de ensino-aprendizagem
deve estar justaposto às competências e habilidades exigidas em um
mundo digitalizado, conectado e globalizado em outras instâncias fora
das escolas. Dentre os variados recursos tecnológicos está o ensino da
robótica, geralmente direcionada ao desenvolvimento dos conhecimentos
da física, matemática, mecânica, hidráulica e computação, fortalecendo,
portanto, a ideologia de que a educação deve ser meramente voltada
para o trabalho. Com base nesse pressuposto, o presente estudo emerge,
tendo como objetivo discutir a aplicação da robótica educacional como
uma metodologia ativa aos processos de alfabetização e letramento nos
anos iniciais. O método desse trabalho configura-se como descritivo e
compreende um levantamento bibliográfico cujas principais referências
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de contribuição foram Maluf (2008), Moran (2007), Freire (1987), Libâneo
(2013) e Soares (2017). A partir das pesquisas realizadas evidencia-se
que a alfabetização e o letramento digital são necessários e inevitáveis,
as crianças desta geração nascem conectadas e habituadas às múltiplas
tecnologias e por esta razão têm sido desenvolvidas novas abordagens
para a efetivação da educação 3.0. Percebendo isto, surge então a proposta
de desenvolver atividades de leitura, escrita, compreensão e de estímulo
ao uso social de tais competências, apoiando-se no recurso à robótica
educacional que se apresenta como uma ferramenta lúdica, que alcança
o paralelo entre teoria e prática, além de promover uma aprendizagem
colaborativa e sistêmica. A alfabetização junta ao letramento como eixo
central da robótica educacional demonstra um dos múltiplos caminhos
pelos quais esta metodologia pode percorrer, a partir da ampliação da
robótica educacional que excede a aprendizagem de conceitos básicos
de engenharia e domínio das linguagens de programação, é possível
romper paradigmas e findar o entendimento da robótica como somente
uma alternativa ao desenvolvimento industrial, mas demonstrar que a
ciência e a tecnologia podem ser expandidas para a área da educação,
especificamente em processos tão importantes como o desenvolvimento
da leitura e da escrita no ensino fundamental.
Palavras-chave: Robótica Educacional; Metodologia Ativa; Alfabetização
e Letramento; Educação 3.0.
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Pedagogia social: práticas de leitura e escrita
com crianças e adolescentes em espaços não escolares
RAMOS, Andrêssa Glaucyara Silva
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
andressa.bsf_2012@hotmail.com
TAVARES, Cintia Baião de Barros
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
cintiabdeb@gmail.com
LUCENA, Gabriela Cavalcanti
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
gabriela_cavalcante_lucena@hotmail.com
FERREIRA, Heloisa da Silva
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
lola.ferreira198@gmail.com

O presente trabalho descreve as experiências vivenciadas por meio do
Programa de Extensão intitulado “Pedagogia Social: Práticas Educativas
em Contextos Diversos”, desenvolvido na Universidade Federal de Campina
Grande, campus Cajazeiras-PB, coordenado pela professora Drª Maria
Gerlaine Belchior Amaral. As experiências aqui relatadas referem-se ao
subprojeto intitulado “Pedagogia Social: a contribuição do pedagogo ao
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desenvolvimento cognitivo dos residentes no Centro de Atenção à Criança
e ao Adolescente (CCA) em Cajazeiras-PB”. O público-alvo do projeto foram
crianças e adolescentes que estavam sob medida protetiva, com idade entre
cinco e quinze anos. O principal objetivo foi desenvolver atividades para
promover a socialização e potencializar o desenvolvimento cognitivo, motor
e emocional das crianças e adolescentes residentes no CCA, por meio de
práticas educativas que contribuíssem para a reflexão e consolidação dos
valores humanos. Para o aporte teórico, foram utilizadas obras de autores
como Ferreiro e Teberosky (1999), Graciani (2014), Freire (2015) e Luckesi
(2014), que contribuíram efetivamente para a realização deste trabalho.
Na primeira visita ao CCA, foi realizado o teste da psicogênese da língua
escrita, com o objetivo de identificar o nível psicogenético dos acolhidos
e, com base nos resultados, desenvolver atividades que potencializassem
o aprendizado destes. Em todas as visitas, inicialmente foram realizadas
rodas de conversa, para apresentar o tema, sondar os conhecimentos
prévios que possuíam sobre o assunto abordado e também para saber
como encontravam-se emocionalmente e se sentiam-se à vontade para
participar. A ludicidade foi priorizada no planejamento das atividades,
com o intuito de torná-las prazerosas e significativas durante o processo
de ensino-aprendizagem. A contação de histórias, leitura de textos e letras
de músicas foram a base para o desenvolvimento das atividades de leitura
e escrita. De acordo com o nível psicogenético, as crianças e adolescentes
foram divididos em grupos e, por meio da mediação das extensionistas,
realizaram atividades de cruzadinhas, caça-palavras, associação de imagens
e palavras, localização de letras e palavras em textos e letras de músicas,
contação e interpretação de histórias com o auxílio de livros paradidáticos,
dinâmicas, rodas de conversa para a socialização dos conhecimentos
apreendidos e desenvolvimento da oralidade. Durante o projeto, foram
abordados temas como diversidade e inclusão, alimentação saudável,
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cuidado de si e com o outro, amizade, solidariedade, respeito, poder
da leitura, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), além de proporcionar
às crianças um contato inicial com a musicalização na flauta doce. Por
meio das atividades, os acolhidos tiveram um contato mais efetivo com o
processo de ensino-aprendizagem para além da sala de aula. Durante as
ações, foi perceptível que as atividades de leitura e escrita contribuíram
para potencializar o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional das
crianças e adolescentes. Devido à estadia temporária dos acolhidos, não foi
possível diagnosticar se avançaram quanto ao nível psicogenético, porém é
possível afirmar que, durante as visitas, estes participaram das atividades,
tiveram um contato expressivo com a leitura e refletiram sobre os temas
abordados, fazendo um diálogo entre estes e o seu cotidiano, por meio de
uma prática de leitura significativa e com intencionalidade pedagógica.
Palavras-chave: Pedagogia Social; Leitura; Escrita.
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O ensino da astronomia e o desenvolvimento do processo
de alfabetização na educação infantil
FERREIRA, Walison Arruda
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
walisonarruda02@gmail.com

Este trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica sobre o desenvolvimento
do gosto pela ciência, oferecendo subsídios para o desenvolvimento do
processo de alfabetização. Tem como objetivo fundamental alfabetizar a
criança cientificamente, dando-lhe um suporte para a investigação acerca
de fenômenos do cotidiano, desenvolvendo a oralidade, noção de espaço e
tempo, além de base para o processo de alfabetização. Para que a criança
se desenvolva bem é necessário desenvolvê-la integralmente, pois desde
cedo elas começam a dar sentido ao próprio mundo, assim é na educação
infantil que elas encontram esses meios. É importante despertar nos
estudantes o gosto pela ciência, e uma boa forma de alcançar isso pode
ocorrer por meio da Astronomia, visto que irá estimular a criatividade,
a imaginação e o processo de ensino aprendizagem da criança, de forma
interdisciplinar. Deste modo, o entendimento que existe entre fenômenos
naturais e situações do dia a dia é um aprendizado enorme para a criança,
uma vez que, tomando como ponto de partida os questionamentos sobre
esses fenômenos, as crianças serão capazes de refletir tanto a respeito
do funcionamento da natureza, seus ritmos de tempo e ciclo, como
da relação desta com o homem, possibilitando, assim, aumentar seus
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conhecimentos e reformular as explicações pertinentes que possuem.
A elaboração deste trabalho embasou-se nos estudos dos seguintes
autores: Sagan (1934-1996), Ocepe (1997), Brasil (1998) e Gentile (2005).
Salientamos que é possível inserir a criança no processo de alfabetização
de forma interdisciplinar, desenvolvendo atividades sobre o sistema solar,
para que possam desenvolver a oralidade e a ter ampliação de mundo,
indagando a criança sobre o céu, o que se vê durante o dia e a noite, o
porquê de o céu ser estrelado à noite, as diferenças em dias nublados
e ensolarados e quantidade de planetas. Proporcionar momentos de
contação de história, de maneira criativa, despertando a curiosidade
delas; oportunizar à criança a chance de se expressar, interagir nas
aulas contando suas próprias histórias, conduzir brincadeiras, atividades
para identificar as letras dos nomes dos planetas – quando se conversa
e estimula a criança, isso também é leitura, e ela não começa no papel.
Quando a criança ouve e vê simultaneamente ela consegue compreender
e se desenvolver melhor, visto que as atividades a levarão associar o som
da letra com o formato dela, facilitando futuramente a identificação das
silabas, e a aumentar o vocabulário. Assim, facilitará o desenvolvimento
da leitura e posteriormente o da escrita, como também o gosto pela
ciência. É necessário entender que a Educação Infantil é a base, e ela
precisa ser bem desenvolvida, pois ela dá suporte às demais. Deste
modo, ela despertará o gosto pela ciência através da Astronomia
e o gosto pela leitura.
Palavras-chave: Ciência; Educação Infantil; Astronomia; Leitura; Escrita.
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Alfabetizadoras da EJA:
narrativas de si, alicerce para formação
NOGUEIRA, Anete
Secretaria Estadual de Educação e Cultura, SEEC/RN
anetenogueira@yahoo.com.br
GONZALEZ, Fredy Enrique
GRECOM, UFRN
fredygonzalezdem@gmail.com

Este é um recorte de uma pesquisa qualitativa em andamento, que
apresenta narrativas (auto) biográficas de professoras alfabetizadoras
da EJA em formação na cidade do Natal/RN. A intenção da pesquisa
é mostrar como a história pessoal dessas professoras, recuperada
por meio de suas narrativas (auto) biográficas, se constituem num
alicerce da sua própria formação como professoras alfabetizadoras de
jovens, adultos e idosos. A metodologia é de cunho qualitativo de teor
(auto) biográfico, sendo os dados coletados por meio de fontes do tipo
testemunhal (seus relatos autobiográficos), documental (realização
de uma pesquisa bibliográfica para a construção de um Sistema de
Coordenadas Teóricas-Conceituais de Referência (GONZÁLEZ, 2017),
tendo como referência os estudos realizados por Bicudo (2000), Ferraroti
(2010), Fontana (2006), Fonseca (2006), Silvestre (2019), dentre outros.
As informações coletadas foram examinadas por meio da estratégia
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analítica de Imersão e Contemplação Hermenêutica (GONZÁLEZ, 2009),
visando compreender sobre autoconstrução da identidade profissional
dessas professoras alfabetizadoras. Os resultados parciais da pesquisa
indicam que a partir dos memoriais de vidas, pessoais e profissionais,
das professoras alfabetizadoras da EJA, as marcas das suas vivências
singulares, criativas, fizeram tornar o saber-fazer na alfabetização de
adultos uma experiência melhor e mais qualificada; entretanto, precisa
ainda de partilhas maiores na sua formação profissional para que os
conhecimentos se traduzam, reconfigurem nas práticas de sala de aula,
repercutam na vida dos seus estudantes e os transformem em pessoas
mais críticas e ampliem sua autonomia.
Palavras-chave: Alfabetizadoras; Educação de Jovens e Adultos;
Narrativas (Auto) Biográficas; Formação.
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A contribuição da sequência didática
no processo de ensino aprendizagem na educação infantil
BARBOSA, Soraya Marciana de Amorim Josino
Secretaria Municipal de Educação de Natal, SME
sorayamarciana@gmail.com
MELO, Maria Clara Castro de
Associação de Orientação aos Deficientes, ADOTE
clarinhacastromelo@gmail.com
SOUZA, Jardânia Gardênia da Silva
Centro Educacional Menezes de Farias, CELMINHO
jardania-gardenia@hotmail.com

O presente estudo trata-se de um relato, articulando pesquisa e aplicação
prática, conforme observações e descrições, desenvolvendo saberes
sistematizados, integralizados no universo infantil, considerando o
trabalho docente e efetivando o processo de aprendizagem. A pesquisa
associada ao relato de experiência aconteceu no Centro Municipal de
Educação Infantil Dra. Zilda Arns, escola pública da cidade de Natal,
tendo como público-alvo crianças com a faixa etária de 5 a 6 anos.
A Educação Infantil é a etapa da educação básica em que decorre o
desenvolvimento integral da criança, segundo o brincar, cuidar e educar.
Nessa fase, potencializa-se a concentração, memorização, raciocínio,
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criatividade, e capacidade motora, por isso, fazem-se necessárias
atividades sequenciadas e sistematizadas, construindo a rotina e dando
continuidade à aprendizagem. Assim, a sequência didática apresenta-se
como facilitadora no ensinar e aprender, contribuindo com o progresso
de aquisição do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades.
Eficiente ferramenta planejada pelo professor, relacionando os conteúdos
de ensino conforme a interdisciplinaridade, necessária no planejamento
das aulas, promovendo possibilidades, ampliando a capacidade criativa,
crítica, e problematizadora das crianças. Nessa perspectiva, é nosso objeto
de investigação: “A contribuição da sequência didática no processo de
ensino e aprendizagem da criança, na Educação Infantil”. Objetivamos
ampliar o nível de conhecimento linguístico da criança, reconhecer
a leitura como fonte de informação e prazer, perceber a sequência
lógica de uma história (início meio e fim), desenvolver habilidades,
explorar situações favoráveis ao letramento, valorizar o conto infantil
alicerçado a leitura de imagens e ilustrações, narração, interpretação da
obra trabalhada, concomitantemente, sistematizar o trabalho docente
firmemente, garantindo a efetivação da aprendizagem. Logo, consiste
em atividades correlacionadas, mediante planejamento prévio na
organização do processo de ensino para a mediação dos conteúdos
integrados (OLIVEIRA, 2013). Contribui na efetuação dos objetivos
educacionais, por parte dos alunos, como do professor, cumprindo, então,
ao final da sequência, todas as intenções que subsidiam as atividades
(ZABALA, 1998). A aplicação prática aconteceu na sala de aula através de
atividades planejadas e mediadas, construindo uma sequência didática
fundamentada na história do conto “Os três porquinhos”. As atividades
elaboradas consistiram em construção de texto coletivo, pintura e
colagem, contemplando todas as áreas de conhecimento propostas pela
Educação Infantil, formas geométricas, promovendo a alfabetização e
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letramento mediante os jogos, bingo das letras, e a releitura de ilustrações
presentes no livro. Para entendermos o desenvolvimento da criança é
necessário que o educador se atente e estude a respeito da infância em
sua integralidade, utilizando a ludicidade, principal ferramenta para o
processo de ensinar e aprender, e quando se trata do trabalho com a
literatura é preciso considerar esse aspecto infantil, e é primordial o uso
da contação de histórias, contos que despertem a imaginação e provoquem
exitosas experiências. O trabalho proporcionou-nos o reconhecimento
da sequência didática como uma importante ferramenta na mediação
dos conteúdos, como instrumento facilitador do processo de ensino,
capaz de promover aprendizagens sólidas, com sentido, percebidas
na associação de conhecimentos e habilidades linguísticas, artísticas e
criativas, prazer pela leitura, ampliação do vocabulário, valorização do
conto infantil neste contexto.
Palavras-chave: Sequência Didática; Planejamento; Educação Infantil;
Docente; Aprendizagem.
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Trabalhando a literatura no ensino fundamental
com base nos quatro eixos de ensino:
leitura, escrita, oralidade e análises linguísticas
SILVA, Maria Jéssica Angélica Campos
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN
jessicacamposufrn@hotmail.com

Este trabalho é um relato de experiência vivenciada no 8º período do
Curso de Licenciatura em Pedagogia, no ano de 2017, na Disciplina
de Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Foi escolhido um aluno do 2º ano do Ensino Fundamental para
o desenvolvimento da pesquisa. Foi realizada a construção de um
portfólio com diagnóstico e avaliação acerca do trabalho com Literatura,
contemplando os quatro eixos de ensino: leitura, oralidade, escrita e
análise linguística. O objetivo do trabalho foi enfatizar a importância de se
trabalhar a literatura, neste nível de ensino, com base nos quatros eixos
de ensino e identificar a relevância em analisar, por meio de um portfólio
diagnóstico e avaliativo, os avanços que o docente conseguiu, por meio
desta estratégia pedagógica utilizada na sala de aula. Para enriquecer
nossas reflexões, contamos com os seguintes aportes teóricos: Brasil
(2012), Fiorussi (2003), Freitas (2001), Graves e Graves (1995), Masetto
(1997), Nogueira (2014), Riolfi (2010), Rocha (1998), dentre outros que
contribuíram de forma significativa para nosso trabalho. Começamos a
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trabalhar a partir da leitura do texto “A menina que aprendeu a voar”,
da autora Ruth Rocha (1998). O gênero textual escolhido é um conto,
este tipo de gênero tem como característica narrar acontecimentos/fatos
vividos pelos personagens e em seu enredo não encontramos grandes
obstáculos. Utilizamos como procedimento metodológico adotado para a
leitura a metodologia por “andaimes”, desenvolvida por Graves e Graves
(1995). A autora propõe que a mediação deve partir das inferências dos
ouvintes, para então chegar a um conhecimento novo. Trabalhar com
a leitura de textos literários em sala de aula é preponderante, e essa
questão é tratada pelos autores com destaque para alguns procedimentos
fundamentais, os quais foram norteadores na aplicação realizada do nosso
roteiro. Posteriormente à aplicação, foi realizada uma análise avaliativa,
tomando como base os quatros eixos contidos no roteiro para aplicação
com seus respectivos objetivos. Começamos a atividade de escrita após a
leitura da referida história. Utilizamos a proposta de recontar a história
por meio de desenhos e do texto. O reconto de histórias é um processo de
produção textual em que o indivíduo reconstrói o sentido de uma história
narrada, recentemente, observando suas características, seu conteúdo
e o modo como as informações estão organizadas. O reconto por meio
da escrita tem como finalidades conhecer e trabalhar as características
de um determinado gênero textual, fazer o leitor assumir papel ativo de
colaborador do texto. Como resultados, identificamos a importância de
se trabalhar a literatura neste nível de ensino para o desenvolvimento
de habilidades de leitura e escrita do educando. É uma atividade que
motiva os alunos a utilizarem textos literários como fonte de aprendizado.
Contemplamos os aspectos por parte do aluno de: interpretação de
textos, ampliação do vocabulário através da oralidade, expressão de seus
conhecimentos de forma segura e espontânea, autonomia na leitura,
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escrita e compreensão dos conhecimentos prévios relativos ao texto a
ser lido. Portanto, partindo deste universo, conseguimos cada vez mais
explorar a imaginação e criatividade dos aprendizes.
Palavras-chave: Literatura; Leitura; Escrita; Oralidade; Análises
Linguísticas.
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Aprender a ler: uma experiência única
Josefa Lucila Felix Moreira
Escola SESC Macaíba
lucilafelix@hotmail.com

Este relato tem por objetivo apresentar experiências vivenciadas na Escola
SESC-Macaíba, durante a aplicação dos testes do IDEIA, Instrumento
Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização, do Projeto “Leitura
+ Neurociências na sala de aula” e o portfólio João e Maria. Os testes
avaliam os aspectos grafofonológicos, morfossintáticos, semânticos e
pragmáticos da leitura e da escrita, ligados à atenção e dirigida à memória
visual (inversão, espelhamento, invariância/variância visual humana),
motora e verbal, bem como à compreensão de histórias infantis lidas
ou contadas considerando aspectos como manutenção da memória,
inferência, teoria da mente e metáforas (NASCHOLD et al., 2015b; 2015c)
e ao material didático dos kits de alfabetização do L + N (NASCHOLD, 2015
a). O trabalho em questão desenvolveu ações de participação em busca
de resultados significativos, no processo de alfabetização e letramento,
tendo o lúdico como recurso metodológico. A prática realizada teve
início, em Julho, com a aplicação dos testes, atendendo 2 alunos do 4°
ano e 1 aluna do 5° ano do ensino fundamental, entre 10 e 13 anos, com
dificuldades de aprendizagem na área da Língua Portuguesa. Para melhor
acompanhamento das atividades desenvolvidas e as intenções para com
os alunos, foram utilizados como recursos: o dado das formas das letras,
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bingo das formas das vogais, portfólio das palavras, caderno de aplicação
do IDEIA, instrumentos de avaliação que tem a intencionalidade estimular
o processo de ação-reflexão-ação. Nossas atividades tiveram início com
a realização de sondagem dos conhecimentos prévios dos escolares.
Ao apresentar o material do kit, os alunos demonstraram curiosidades
sobre os mesmos: o que é isso professora? Foi explicitado aos alunos
o objetivo do material, antes mesmo da conclusão das explicações, o
aluno comentou que iria aprender a ler. A partir do portfólio João e
Maria, realizamos atividades inovadoras, sem perder de vista a linha de
estudo Leitura + neurociências. Os resultados foram surpreendentes, as
intervenções feitas, nos atendimentos individuais, que eram necessárias
para a construção da alfabetização de cada aluno, foram registradas
em pasta catálogo e serviu de subsídio para a melhoria da prática, pois,
por meio dela, foi possível refletir sobre as medidas mais apropriadas
para auxiliar no avanço dos alunos. Ao término da atividade, cada aluno
apresentou um depoimento em vídeo e fizemos considerações pontuais.
Produzimos diário de viagem contendo fotos e informações acerca das
atividades realizadas durante a aplicação do IDEIA. A cada aplicação do
material, os educandos demonstraram interesse e os resultados obtidos
foram satisfatórios, superando as expectativas criadas em torno do
planejamento elaborado, pois houve avanços na apropriação da leitura
e escrita. Nessa perspectiva e com bases nos estudos da Neurociências,
vivenciamos o lúdico, sendo um recurso metodológico que contribui
na fase alfabetização e letramento, sanando muitas dificuldades na
aprendizagem da leitura e escrita.
Palavras-chave: Leitura; Neurociências; IDEIA.

221

SESSÃO DE PÔSTERES

Avaliação e intervenção fonoaudiológica
numa criança com dislexia
SOUSA, Lusifran Matias de Sousa
lusifran@bol.com.br

Avaliação e intervenção fonoaudiológica numa criança com dislexia.
Objetivos: Relatar avaliação e intervenção fonoaudiológica junto a uma
criança que apresenta sintomas de dislexia e apontar as avaliações e
estratégias utilizadas no decorrer do acompanhamento. Os componentes
gerais inespecíficos à leitura estão relacionados a capacidade linguística
de compreensão e envolvem capacidades gerais de atenção, memória,
inteligência e conhecimentos gerais (Fodor, 1983), que permitem a
integração sintática e semântica relacionada não apenas a compreensão
e a interpretação de textos (Perfetti,1985), como também a compreensão
da fala( Alegria,1988).
A Dislexia do desenvolvimento é considerada
um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica,
caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da
palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades
normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da
linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades
cognitivas. (IDA – International Dyslexia Association, em 2002). Estima-se
que afete em torno de 5 a 10% de escolares. Esse transtorno acontece
mais precisamente nas regiões têmporo-parieto-occiptal, responsáveis
pelo processamento da leitura e escrita, percepção espaço-temporal,
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organização percepto-motora e velocidade de processamento das
informações auditivas e visuais. Além disso, essa disfunção acarreta
à criança em fase de desenvolvimento da linguagem (tanto oral como
escrita), alteração no sistema fonológico da informação, responsável pela
análise e síntese de segmentos para formação de palavras e recognição
de segmentos para a formação e a composição de novas palavras
faladas ou escritas, o que compromete a análise e interpretação dos
aspectos formais, convencionais da escrita e os referentes à elaboração
de texto. (Salgado, et al. 2006) Os descobridores da dislexia, no inicio
do século XX – Morgan, Hinshelwood, concebiam como uma patologia
fundamentalmente visual, uma “cegueira congênita para as palavras”...
Contudo, as pesquisas não lhes atribuem tanta importância quanto no
passado. A atenção se deslocou em direção ao papel da decodificação
fonológica. As crianças disléxicas parecem sofrer de uma representação
imperfeita dos fonemas de sua língua, que introduz uma imprecisão na
representação das palavras faladas e atrapalha seu emparelhamento com
os signos escritos. Vários estudos sugerem que a maioria das crianças
disléxicas sofrem sempre de déficits de percepção dos sons da fala,
distúrbios fundamentais da percepção auditiva. Método: A escolha deste
objeto de estudo baseou-se em acompanhamento qualitativo do paciente
durante o período de três anos exigindo avaliação e intervenção da
criança em atendimento. Como ponto de partida, a queixa de dificuldade
no processo de alfabetização. A partir da avaliação, foram realizados
encaminhamentos para outros profissionais a fim de confirmação de
hipótese diagnóstica e possíveis contribuições desses profissionais no
processo de intervenção. Resultados: Os resultados revelaram êxito
nas estratégias de avaliação e intervenção fonoaudiológica no caso da
dislexia. Conclusão: O resultado desse estudo de caso nos permite concluir
a grande importância do profissional fonoaudiólogo inserido na equipe
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multidisciplinar nos casos de diagnóstico diferencial nas dificuldades
de aprendizagem em crianças em idade escolar.
Palavras-chave: Dislexia, Leitura, Fonoaudiologia.
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As contribuições da neurociência na alfabetização:
um relato sobre a visão do alfabetizador
NEVES, Maria
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
concontavares00@gmail.com
PEREIRA, Francisca
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
fm.pereira2010@bol.com.br
SILVA, Maria
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
mariajanetesilva0001@hotmail.com
TEIXEIRA, Dayse,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
dayse_roberta@hotmail.com

A alfabetização consiste em um processo complexo, cuja leitura fluente e
escrita competente de textos por parte do alfabetizando está diretamente
associada ao desenvolvimento das áreas cerebrais relacionadas à
linguagem (NASCHOLD, 2015). Integralizar as neurociências à educação
é compreender os caminhos pelos quais as crianças aprendem. Este
conhecimento é fundamental para o posicionamento do professor frente às
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dificuldades e necessidades observadas na prática pelo docente. Com base
nos aprendizados adquiridos no Curso de Especialização em Alfabetização
+ Neurociências com Interfaces na Educação Integral, realizado na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o presente trabalho tem
como objetivo evidenciar a aquisição de novos saberes e transformações
na formação do professor, de forma a favorecer a prática pedagógica, e
proporcionar um novo olhar na arte na alfabetização. Esta abordagem
teve como base os materiais disponibilizados ao longo do curso, por
professores de diferentes áreas do conhecimento. Foram desenvolvidas
pesquisas, exposições orais e oficinas, que ampliaram de maneira muito
significativa as possibilidades de explorar nossas potencialidades, e
torná-las instrumentos e ações em nossos espaços acadêmicos e nos
ambientes de trabalho. Através da compreensão dos processos cerebrais
que ocorrem na aquisição da leitura e escrita, percebe-se que não existem
métodos únicos e específicos para alfabetizar. Todavia, é cientificamente
comprovado que é preciso conhecer os caminhos a serem percorridos
pelo cérebro no processo de alfabetização. O fato de a estrutura do curso
ser ampla e interdisciplinar, com diversas especificidades, ajudou a
compreender a complexidade da alfabetização, e que a mesma depende
de diversos fatores a serem analisados de forma integrada, e não como
partes isoladas. De acordo com Dehaene (2012), a mesma região do
cérebro, com diferenças milimétricas, em todos os indivíduos, participa
na decodificação de palavras escritas, independentemente de idioma ou
cultura, de forma que a aprendizagem da leitura percorre sempre um
circuito cerebral idêntico. Isso permite uma integração entre docentes
de diversas áreas e nacionalidades, possibilitando ressignificar suas
práticas pedagógicas a partir de um novo olhar. Este curso desmistificou
conceitos enraizados na sociedade que contribuem de forma negativa
no avanço das práticas pedagógicas. Isso vai ao encontro da superação
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de dificuldades em alcançar êxito no processo de ensino-aprendizagem
da leitura e escrita dos educandos, e da compreensão de suas limitações.
Assim conclui-se que a neurociência traz esclarecimentos importantes
acerca dos diversos fatores que influenciam e comprometem os processos
de desenvolvimento cognitivo.
Palavras-Chave: Alfabetização; Neurociências; Desenvolvimento
Cognitivo; Práticas Pedagógicas.
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Experiências de alfabetização e letramento
vivenciadas por uma equipe do PIBID pedagogia
CASTRO, Priscilla Ferreira de Castro
Secretaria de Estado de Alagoas, SEDUC/AL
priscillacastro901@gmail.com
CAVALCANTE, Maria Auxiliadora da Silva
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
maria_auxiliadora8@hotmail.com
MELO, Kátia Maria Silva de
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
katia-melo@uol.com.br

Neste texto, descrevemos um relato de experiência que está sendo
vivenciado e desenvolvido pelas coordenadoras de área, professora
supervisora e graduandas de Pedagogia, por meio de uma parceria
entre a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Escola Estadual
Marcelo Resende, em Maceió-AL. Essa parceria é promovida pelo
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid-CAPES).
Nosso intuito em relatar a experiência que estamos desenvolvendo
numa escola da rede pública estadual de Alagoas é demonstrar que
o Pibid proporciona aos graduandos o exercício da sua práxis, para
atuar em sala de aula, observando e vivenciando o funcionamento e a

228

SESSÃO DE PÔSTERES

realidade da escola (Direção, Articuladora de Ensino, Intervalo, Sala de
Professores, PPP, Sala de Recursos Multifuncionais, Banheiros, Merenda
e Planejamento Escolar, dentre outros). As atividades dos bolsistas
fazem parte do Subprojeto do Pibid do curso de Pedagogia intitulado
“Alfabetização e letramento na primeira etapa do Ensino Fundamental”.
A metodologia segue as orientações revistas nos planos de atividades
do nosso subprojeto e contemplam ações de observação, planejamento
de atividades, intervenção e execução de atividades em sala de aula,
em turmas do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, num total de 08
horas semanais, com foco, sobretudo, nas práticas pedagógicas, na
área da Língua Portuguesa, de modo que possibilitem a apropriação
da leitura e da escrita não apenas no que concerne à mera aquisição da
“tecnologia” do ler e escrever, mas a inserção nas práticas sociais de uso
da linguagem (SOARES, 2006). Nesse sentido, entendemos que o trabalho
escolar deve propiciar a alfabetização e letramento, fundamentais para
o acesso ao saber historicamente produzido pela humanidade. Como
embasamento teórico, fundamentamos a pesquisa em Soares (2004),
Freire (2013), Libâneo (2008), Saviani (1986), dentre outros autores. Os
resultados parciais demonstram, de forma preliminar, que a inserção
de graduandos na escola desde o início do curso pode sim preencher a
grande lacuna que existia entre teoria e prática no curso de Pedagogia,
propiciando trocas de experiências entre bolsistas e docentes das salas
de aula, nas quais os pibidianos atuam. O que se constata é que mesmo
com pouco tempo de desenvolvimento do subprojeto, as professoras de
sala já relataram um maior interesse e participação dos alunos na suas
respectivas salas, inclusive, demonstrando motivação para participar das
atividades desenvolvidas pelos bolsistas, promovendo pequenos avanços
no próprio processo de aprendizagem. Para os bolsistas, participar de
forma coletiva das atividades propiciadas pelo Pibid proporcionou
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uma inserção no mundo real das escolas de Educação Básica, um maior
entendimento da relação teoria prática, de uma forma livre e divertida,
bem como o resgate de suas próprias infâncias.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; PIBID.
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Reforma estrutural e pedagógica da escola municipal
Henrique de Oliveira Fagundes em Pureza/RN
OLIVEIRA, Clediane
Escola Municipal Henrique de Oliveira Fagundes, EMHOF
dianeoliveira94@gmail.com
SILVA, Francinete
Escola Municipal Henrique de Oliveira Fagundes, HEMOF
franciente.caloslima@gmail.com
BATISTA, Thatiane
Escola Municipal Henrique de Oliveira Fagundes, EMHOF
tatemarques027@gmail.com

Este trabalho relata a experiência da transformação de ensino via
mudança estrutural e pedagógica na Escola Municipal Henrique de
Oliveira Fagundes, situada no município de Pureza - RN, a partir da
inserção da metodologia do Tema de Pesquisa. Essa mudança se deu
através da implementação do projeto Empoderamento de populações
via educação, iniciado no ano de 2015 e ainda em andamento, o qual
implementou um modelo pedagógico que prioriza a qualidade do ensino,
em todas as suas vertentes, buscando atingir o empoderamento das
pessoas. O projeto busca também desenvolver atividades relativas à
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nutrição e à saúde integral das crianças e da comunidade. O plano de
desenvolvimento da educação, no Brasil, estabeleceu como meta que,
em 2022, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) seria
de 6.0, nível de qualidade comparável a dos países desenvolvidos. Para
que este objetivo seja cumprido a escola trabalha na perspectiva de
proporcionar atividades significativas que apontem para o interesse
da criança e seu desenvolvimento como sujeito ativo na aprendizagem
(REGO 1999). Em conjunto com a reforma da estrutura física da escola,
abriram-se caminhos para a implementação de metodologia de trabalho
que proporcionou uma mudança significativa na visão de mundo, do
processo de ensinar e aprender acerca do processo de alfabetização
e o papel do professor como mediador da aprendizagem. A utilização
do Tema de Pesquisa direcionou a prática pedagógica para dentro do
contexto sociocultural das crianças, sistematizando os conteúdos dentro
das áreas de conhecimento, respeitando o seu nível de desenvolvimento.
O trabalho pedagógico através do Tema de Pesquisa levou o corpo
docente da escola a uma mudança da prática em sala de aula, a partir
da orientação e treinamento de professoras aposentadas voluntárias do
Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN). O trabalho realizado
vem possibilitando um salto na aprendizagem das crianças, e há um
avanço do nível de alfabetização. Com a nova metodologia, os professores
puderam desenvolver as habilidades da turma e motivá-los ainda mais,
melhorando a capacidade de pensar. Dessa maneira, os alunos obtiveram
acesso a uma educação mais completa, envolvente e marcante. Como
consequência dessa mudança estrutural e pedagógica, a escola apresentou
o melhor nível do IDEB do município, atingindo a pontuação de 4.4 em
2017, enquanto a média do município foi de 3,8. Esses resultados apontam
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que o processo de melhora na qualidade do ensino pode ser rápido, mas
é necessário que haja melhoria da infraestrutura e formação continuada
dos professores, sendo o modelo de capacitação na própria escola com
metas definidas e planejamento adequado.
Palavras-chave: Tema de Pesquisa; Anos Iniciais; Mudança Pedagógica.
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A apropriação das noções da base alfabética
através da consciência fonêmica
FERNANDES, Polly Annie de Farias Costa
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
pollyannief@gmail.com

Este resumo apresenta uma experiência vivenciada durante a participação
em 47 sessões do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), no curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Alagoas,
em vigência desde agosto de 2018. O encerramento desta edição do
programa está previsto para agosto de 2020 e seu tema é “Alfabetização
e letramento”. As sessões supracitadas foram planejadas a partir do
projeto de intervenção que tem como público-alvo estudantes do 3°
ano do Ensino Fundamental de uma escola pertencente à Rede Estadual
de Alagoas. Após o diagnóstico realizado com a turma, identificou-se
que muitos alunos apresentavam dificuldades no reconhecimento
do alfabeto. Diante disso, foram planejadas ações com o objetivo de
contribuir no aprendizado dos estudantes a partir do desenvolvimento da
consciência fonêmica e da associação entre fonemas e grafemas. Além de
reconhecer os sons e nomes das letras e desenvolver suas habilidades de
decodificação e escrita de palavras. Soares (2017) expõe suas conclusões
sobre as relações entre fala e escrita a partir da análise de textos reunidos
na obra “Language by Ear and by e Eye”, revelando que a dificuldade
de aprendizagem da língua oral torna-se menos complexa que a de
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aprendizagem da língua escrita, pois nesta última exige-se a consciência
da atividade, enquanto na primeira não ocorre essa exigência. Assim,
Soares (2017) alerta que a habilidade de perceber os sons das palavras
e segmentá-las em unidades sublexicais apresenta relevante função na
aprendizagem inicial da língua escrita. Antes de iniciar o planejamento
das atividades, fez-se um estudo sobre o processo de alfabetização e os
métodos que poderiam ser utilizados na execução do projeto. Também
foi realizado o estudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que
apresenta os seguintes eixos a serem trabalhados durante a alfabetização:
oralidade, análise linguística/semiótica, leitura e escuta e produção de
textos. Objetivando atingir as necessidades específicas da turma, foi
selecionado o método fônico como caminho para a alfabetização, posto
que ele se baseia no ensino do código alfabético de forma dinâmica, o
que permite aplicar atividades interativas e que despertem o interesse
das crianças. Para tanto, são utilizados recursos audiovisuais com os
sons das letras vinculados à formação de palavras, alfabeto móvel que
permite a exploração das letras na formação de diferentes palavras e
jogos educativos que associam imagem e palavra. A partir das atividades
desenvolvidas até o momento, pode-se observar que os alunos apresentam
maior facilidade na identificação do alfabeto e na distinção entre vogais
e consoantes, o que facilitou a decodificação de palavras e a produção
da escrita. Além disso, é notório o aprimoramento da leitura, uma vez
que há o melhoramento na compreensão da função dos fonemas, na
construção de palavras e na interpretação textual.
Palavras-chave: Alfabetização; Método Fônico; Código Linguístico;
PIBID; Ensino Fundamental.
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Instrumentos de avaliação de leitura
e de escrita em teses e dissertações do grupo de pesquisa
“escolarização inicial e desenvolvimento psicológico
PRADO, Elianne Madza De Almeida Cunha
Psicologia da Educação da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PED-PUCSP
eliannemadza@yahoo.com.br
MALUF, Maria Regina
Psicologia da Educação da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PED-PUCSP
marmaluf@gmail.com

O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento dos instrumentos
de avaliação utilizados nas pesquisas de mestrado e de doutorado
desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Escolarização Inicial e
Desenvolvimento Psicológico (EIDEP), na linha de “Aquisição inicial
da linguagem escrita e habilidades metalinguísticas”. O EIDEP está
cadastrado no diretório de pesquisas do CNPq, é coordenado pela
professora Dra. Maria Regina Maluf e está vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PED-PUCSP), comportando duas
grandes linhas de investigação: “Aquisição inicial da linguagem escrita
e habilidades metalinguísticas” e “Compreensão social em crianças da

236

SESSÃO DE PÔSTERES

educação infantil, com ênfase no desenvolvimento da teoria da mente”.
Uma das perguntas que inspiram o grupo, especificamente na linha
“Aquisição inicial da linguagem escrita e habilidades metalinguísticas” é:
Qual a melhor forma de ensinar a ler e escrever? Preocupando-se com o
desenvolvimento dessas que são habilidades complementares em sistemas
de escrita alfabética, no caso, o português do Brasil, propõe estudos com
base na Psicologia Cognitiva da Leitura que se constituiu, sobretudo nos
últimos 30 anos, fundamentada nas evidências empíricas das pesquisas
em Psicologia e no conhecimento proveniente das Neurociências. As
pesquisas nesta linha testam hipóteses sobre ensino e aprendizagem
da linguagem escrita, com ênfase em estudos de intervenção, alinhados
ao movimento recente de pesquisa translacional em educação. Para o
levantamento proposto foi realizada uma busca no banco de teses e
dissertações do PED-PUCSP, além de inseridas duas teses de doutorado
de pesquisadores colaboradores do EIDEP, defendidas no Instituto de
Psicologia da USP. Foram encontrados instrumentos que cumpriram os
critérios previamente estabelecidos em 14 dissertações de mestrado e
10 teses de doutorado, defendidas entre os anos 2005 e 2018, dos quais
foram destacadas e tabuladas as informações que correspondem ao
objetivo deste trabalho – a origem do instrumento, a frequência de
utilização e as habilidades avaliadas. Foram reunidos 11 instrumentos
de avaliação da leitura e 2 de avaliação da escrita; dos de leitura, 10
passaram por tradução e/ ou adaptação para o português brasileiro e 2 são
instrumentos padronizados e comercializados para fins psicopedagógicos;
dos instrumentos de avaliação de escrita, 1 passou por tradução e/ou
adaptação. Na avaliação da leitura são observadas habilidades como
decodificação, estratégias de reconhecimento de palavras, velocidade
de leitura, fluência e compreensão; na avaliação da escrita é observada
a ortografia – em palavras isoladas ou em texto. Os instrumentos são
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utilizados de forma associada a ferramentas que avaliam habilidades
metalinguísticas – como consciência fonológica e consciência fonêmica
–, e a tarefas de controle – para verificar o efeito de variáveis como o
limiar de identificação de letras e a memória de trabalho fonológica,
por exemplo. Os critérios de análise variam conforme os objetivos dos
estudos e indicações dos estudos originais. O levantamento realizado
compõe uma espécie de catálogo de consulta para auxiliar pesquisadores
dentro e fora do EIDEP em seus planejamentos de pesquisa, especialmente
aquelas que incluem como etapa do experimento a avaliação da leitura
e da escrita de crianças em fase de escolarização inicial.
Palavras-chave: Linguagem escrita, avaliação da leitura, avaliação da
escrita.
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O estímulo das inteligências múltiplas como auxílio
no desenvolvimento social e alfabetização e letramento
de crianças do 2º ano do ensino fundamental
MARTINS, Ericles Vitor dos Santos
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
ericles_mcz15@hotmail.com
ARAÚJO, Heloísa Helena Bezerra de
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
heloisa.bezerra16@gmail.com

O presente trabalho busca desmembrar as múltiplas inteligências
desenvolvidas pelo psicólogo Howard Gardner (1994), visando à ampliação
do processo educativo e considerando a variedade de inteligências e seus
estímulos para o auxílio na alfabetização e letramento e a importância
do brincar, respaldado no processo de estimulação de corpos de Le
Boulch (1981) com crianças do 2° ano do ensino fundamental de uma
escola pública no município de Maceió-AL. O objetivo é a extensão
das formas de aquisição e expressão do conhecimento, por meio da
estimulação da diversidade intelectual desses alunos. A relação com
múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita, da interpretação
e da resolução de problemas, permitindo, assim, a participação no mundo
letrado e a construção de novas aprendizagens na escola, e para além
dela. Pretende-se o alcance de uma maior autonomia nos movimentos
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e deslocamentos que ampliem as interações da criança com a micro
sociedade em que ela está inserida, além da afirmação de sua identidade
em relação ao coletivo no qual se insere, pelo reconhecimento de suas
potencialidades e pelo acolhimento e valorização das diferenças, conforme
previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), com ênfase no
fator de que nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades,
nem aprendem da mesma maneira. Diante de uma análise diagnóstica
por meio de observações na sala de aula e com base nos conteúdos da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2019), as intervenções foram
direcionadas de maneira que os assuntos abordados estejam presentes
no contexto das crianças e que estas sejam o centro do processo, para
assim, colaborar com a relação dos perfis, objetivos e interesses dos
alunos a determinados estilos de aprendizagem. Como metodologia,
foram aplicadas pesquisas descritivas com base em observações
feitas em sala, elaboração de cartazes e painéis desenvolvidos pelos
alunos, estudos dirigidos, fichas de acompanhamento e autoavaliação.
Os resultados obtidos, até o momento, levam a considerar a importância
em desenvolver esse dinamismo no ensino, que maximiza o potencial
intelectual e cognitivo, atrelado a outras dimensões humanas da criança.
Palavras-chave: Inteligências Múltiplas; Alfabetização e Letramento;
Aprendizagem.
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O processo de alfabetização dos alunos com necessidades
especiais em classes regulares: um olhar para o autismo
SOUSA, Francisca Regiane Sabino de
EM Jose Sobreira de Amorim, SME
regianesabinos@gmail.com

Esta produção tem como objetivo divulgar os resultados de uma pesquisa
que resultou em um Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para a obtenção do
título de Especialista em Alfabetização e Letramento. A mesma tinha como
objetivo traçar o percurso da alfabetização e da educação especial no
mundo e nos contextos nacional e do Estado do Ceará, bem como ampliar
os estudos sobre a inserção das crianças autistas em classe regulares.
Autores como Freire (1996), Cagliari (1999), Mortatti (2000), Soares
(2003), Cunha (2014) referências em estudos sobre alfabetização, autismo
e inclusão, dentre outros, serviram para fundamentar essa abordagem.
A exploração do tema partiu do meu interesse pessoal e profissional pela
alfabetização e pela educação especial, uma vez que atuo como professora
da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental na rede
pública de Fortaleza e, comumente, me deparo com crianças que compõem
o público-alvo da educação especial. A metodologia utilizada para a
realização deste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica e documental.
Desde os prímórdios da humanidade, o homem sente a necessidade de
se comunicar e interagir no seu meio, e, para isso, utilizavam-se dos
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desenhos de animais rupestres, que foram encontrados nas cavernas.
Assim foram surgindo as letras e símbolos e, consequentemente, surgiu o
processo de alfabetização, que iria beneficiar uma troca de informações
entre os indivíduos. O ato de ler se expandiu por todas as classes
sociais, sem distinções de credo ou raça. As pessoas com deficiência,
transtornos ou altas habilidades, que sempre sofreram preconceito em
todos os níveis de relacionamento, anos após anos, foram conquistando
direitos, dentre os quais, o direito a educação. A presença desses novos
alunos no ensino regular fez com que os professores buscassem saberes
relacionados ao tema para enriquecerem suas aulas. A necessidade do
conhecimento das características do indivíduo com autismo torna-se
imprescindível para que sejam utilizadas práticas pedagógicas específicas
que consigam estimular esses alunos com necessidades educativas
especiais a frequentarem a escola de ensino regular e ampliarem seus
conhecimentos, além desenvolverem estratégias necessárias para um
convívio salutar entre familiares, amigos e a sociedade. Com o andamento
da pesquisa, observou-se a criação de políticas públicas voltadas para
estas pessoas e um grande esforço dos educadores em colocar essas
medidas em prática e tornar o ambiente escolar em um local de educação
e formação integral do indivíduo, resultando na maior divulgação e
esclarecimento dos direitos que as pessoas com algum tipo de deficiência,
transtorno ou altas habilidades conquistaram de poder frequentar as
escolas em salas comuns do ensino regular. Apontou-se, ainda, para o
vislumbre de caminhos em busca da formação da sociedade inclusiva
que almejamos alcançar.
Palavras-chave: Alfabetização; Autismo; Educação Especial.

242

SESSÃO DE PÔSTERES

Ações pedagógicas para o desenvolvimento
da compreensão leitora de estudantes
de ensino médio do IFRS – Campus Restinga
ABS DA CRUZ, Gabriela Fontana
Instituto Federal de Educação, IFRS
gabriela.fontana@restinga.ifrs.edu.br
RAMOS, Victoria Moraes
Instituto Federal de Educação, IFRS
vmramos@restinga.ifrs.edu.br
PINHEIRO, Luís Henrique Leiria
Instituto Federal de Educação, IFRS
lhlpinheiro@restinga.ifrs.edu.br

Os índices referentes à compreensão leitora no Brasil são preocupantes.
Instrumentos que avaliam a leitura, como PISA e Saeb, vêm apontando,
em seus relatórios, que os brasileiros, em geral, encontram-se em níveis
básicos desse processo. Ler não significa apenas decodificar, mas interagir
com o texto (GIASSON, 2000), lançar mão de seus conhecimentos prévios
(tanto de mundo quanto linguísticos), acionar sua consciência linguística
(GOMBERT, 1992) – em diferentes níveis, desde o fonológico ao textual,
conforme a necessidade –, utilizar estratégias de leitura (SOLÉ, 1998).
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Resultados do PISA (2015) apontam que cerca de 50% dos estudantes
brasileiros obtiveram resultados abaixo da linha de base proposta pelo
programa, revelando que esse grupo consegue apenas reconhecer o
tema central ou o objetivo do texto, bem como realizar conexões simples
entre o texto e seu conhecimento prévio. Levando em consideração esses
aspectos e a realidade dos estudantes de Ensino Médio do IFRS – Campus
Restinga, que não era diferente, de acordo com uma pesquisa realizada na
própria instituição, realizaram-se dois projetos em 2018, um de pesquisa
e um de ensino, que buscaram estudar e propor intervenções pedagógicas
que pudessem auxiliar no desenvolvimento da compreensão leitora de
estudantes que demonstravam ter mais dificuldade. O projeto PRALER:
Projeto de Avaliação e Prática de Leitura do Campus Restinga teve como
objetivo estudar os processos envolvidos na leitura e sua compreensão,
bem como a elaboração de um quadro de níveis de leitura, que serviriam
de base para avaliação e para elaboração de questões sobre textos. O
projeto Intervenções Pedagógicas no processo de leitura propôs-se a
desenvolver materiais de leitura e compreensão sobre diferentes gêneros
textuais para os atendimentos realizados com estudantes, indicados por
professores de língua portuguesa, que apresentassem dificuldades. Como
resultados, no segundo semestre, foram realizados atendimentos semanais
(com, no máximo, dois estudantes por vez) com planos de aula (de 1h),
com diferentes textos e questões, cada uma delas com identificação do
nível de leitura correspondente. Esses atendimentos possibilitaram uma
atenção mais direcionada às dificuldades dos estudantes e à descoberta
de especificidades que os professores regentes das disciplinas de língua
portuguesa não haviam ainda percebido. Isso possibilitou um diálogo com
os professores e a possibilidade de estabelecer estratégias e adaptações
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necessárias durante as aulas regulares (principalmente com os alunos com
necessidades educacionais específicas). Os dois projetos contaram com
bolsistas; para 2019, a perspectiva é buscar a participação de estudantes
voluntários aos projetos a fim de ampliá-los.
Palavras-chave: Leitura; Compreensão Leitora; Ensino.
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Alfabeletrando com a cultura de alagoas
FELIX, Any Cristina
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
any.felix31@gmail.com
PESSOA, Gabriela do Nascimento Lopes
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
gabrielanlpessoa@gmail.com

O presente trabalho trata de experiências desenvolvidas no Projeto
“Alfabeletrando com a cultura de Alagoas” realizado com alunos do 5º
ano de uma escola de região periférica da cidade de Maceió-AL, por meio
do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL). No intuito do aprimoramento das práticas
de leitura e escrita ligadas à alfabetização e ao letramento, trazemos
como objetivos a ampliação dos conhecimentos dos discentes acerca das
diferentes práticas de linguagem a partir do contato com a diversidade da
cultura alagoana, visando possibilitar a reflexão e o interesse dos alunos
por suas raízes culturais, aprimorando as noções e estratégias de leitura
e escrita – planejamento, edição e revisão – a partir de busca, seleção,
análise e uso de informações durante a produção textual. Para nortear
nossos estudos e ações, elencamos como principais referências: Soares
(2004), que trata do processo de alfabetização e letramento; Libâneo
(2012), em suas contribuições sobre a importância da cultura como
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conjunto de conhecimentos que envolvem o modo de pensar, agir e a
constituição da subjetividade; Neves (2005), discorrendo sobre gêneros
textuais como função social da comunicação; Rodrigo (1995) e Goulart
(2005), os quais abordam sobre a importância das experiências vividas
pelos sujeitos no processo de ensino-aprendizagem a partir da prática
vivenciada. O projeto seguiu as seguintes etapas: inicialmente fizemos
o reconhecimento e a caracterização da escola na qual atuamos; em
seguida foram realizadas observações em sala de aula, de forma que se
tornasse possível a elaboração do projeto com base nas necessidades e nos
conhecimentos prévios demonstrados pela turma. Atualmente estamos na
etapa de intervenções na sala de aula. Elas estão divididas em seis etapas
e cada uma irá abordar um dos gêneros textuais escolhidos – poema,
receita culinária, verbete de dicionário, lenda, notícia e relato –, suas
características e funções, além de estabelecer uma relação entre cada um
e a cultura do estado de Alagoas. Ao final de cada etapa, serão realizados
por cada aluno registros das atividades desenvolvidas. Esses registros
serão produções textuais e ilustrações ligadas aos gêneros estudados
que constarão em um portfólio individual. O portfólio servirá como um
incentivo à autoavaliação e expansão da autonomia de cada aluno, assim
como será uma ferramenta importante para a análise das mudanças e
avanços durante o processo de aprendizagem. Diante do desenvolvimento
do nosso projeto e a partir das observações realizadas em sala de aula
podemos destacar como resultados parciais: os alunos demonstraram-se
adeptos de diferentes linguagens – verbal, visual, corporal, sonora e
digital – para expressar suas opiniões, informações, experiências e ideias;
são capazes de produzir e oralizar textos pertencentes a gêneros textuais
diversos, de acordo com os contextos e situações nos quais esses estão
inseridos; além de apresentarem competência para ler, compreender e
apreciar, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros,
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estabelecendo preferência por gêneros, temas e autores de acordo com
a estrutura, função e outros detalhes dos textos.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Cultura; Projeto; PIBID.
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O encantado mundo da literatura
OLIVEIRA, Ilton Cesar Mendes da Silva,
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
ilton_cesar@hotmail.com
SANTOS, Eryka Karollyna Leite dos
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
eryka.santos@cedu.ufal.br
MELO, Kátia Maria da Silva de
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
katia-melo@uol.com.br

O presente trabalho trata de experiências que estão sendo desenvolvidas
no projeto “O encantado mundo da Literatura” realizado com alunos
do 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual, de região
periférica, da cidade de Maceió – AL, por meio do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade Federal
de Alagoas (UFAL). Partindo do entendimento de que é por meio da
ação escolar que mudanças na cultura da comunidade como um todo
se tornam possíveis, delimitamos como principal objetivo contribuir
para o desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento
com o auxílio dos gêneros textuais: fábulas e contos. Sendo assim,
visamos favorecer a interação, a criatividade e o desenvolvimento do
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trabalho coletivo, a identificação e compreensão, por parte dos discentes,
das informações explícitas, da ideia central e da finalidade do texto,
contribuindo para a ampliação das habilidades de leitura, de escrita, de
análise linguística e da oralidade. Para nortear as atividades desenvolvidas
partimos das contribuições de Soares (2006) em torno do processo de
letramento como forte aliado para processo de alfabetização, visto
que, sendo indissociáveis, as práticas pedagógicas no campo da língua
portuguesa devem possibilitar à apropriação da leitura e da escrita,
não apenas no que concerne à mera aquisição da “tecnologia” do ler
e escrever, mas à inserção nas práticas sociais de uso da linguagem;
orientando-se como visto em Martins (2007), segundo o qual, o projeto
deve estimular nos alunos a necessidade de busca de soluções para as
questões propostas, considerando seus saberes prévios proporcionando
assim um aprimoramento e o desenvolvimento das próprias competências
como instrumentos de aprendizagem e compreensão da realidade. Neste
sentido, os gêneros textuais possibilitam, em um trabalho que seja
articulado, que as crianças usem de forma interativa as quatro atividades
linguísticas básicas de falar/ouvir e escrever/ler, conforme Nery (2007).
O processo de desenvolvimento e construção do projeto seguiu algumas
etapas, sendo a primeira o reconhecimento e caracterização da escola
na qual atuamos, seguida da realização de observações em sala de aula
e iniciação da elaboração do projeto, até chegar ao momento no qual
estamos realizando as sessões de intervenção em sala. Estas sessões se
encontram divididas em três momentos, sendo a sequência didática
elaborada da seguinte forma: no primeiro momento as sessões estão
direcionadas para o aprendizado teórico com a apresentação dos signos
linguísticos; no segundo momento as sessões serão direcionadas para o
trabalho com os gêneros textuais, apresentando a Fábula: “A Festa no
Céu” e no terceiro momento daremos continuidade ao trabalho com os
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gêneros textuais, desta vez direcionando para o trabalho com o Conto:
“Pinóquio”. Diante do desenvolvimento inicial do nosso projeto, podemos
ressaltar como resultados parciais a constituição de um espaço, diante
das dificuldades locais, que possibilita a interação entre os alunos para
a compreensão da língua como fenômeno cultural, histórico e social que
se constitui como ferramenta de construção de identidades daqueles
que fazem uso dela e da comunidade a que pertencem.
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Jogos e brincadeiras e suas contribuições
no processo de alfabetização e letramento
SANTOS, Lucicleide Guedes
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
santos.lu2011@hotmail.com
SANTOS, Natália do Nascimento
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
natalianascimento213@gmail.com
MELO, kátia Maria Silva
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
katia-melo@uol.com.br

Este trabalho relata as experiências adquiridas no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que está em andamento,
desenvolvido no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), cuja temática é “Alfabetização e Letramento na Primeira Etapa
do Ensino Fundamental”. Objetivamos, por meio deste relato, apontar as
reflexões acerca das contribuições dos jogos e brincadeiras no processo de
alfabetização e letramento das crianças de uma turma do 3º ano do Ensino
Fundamental, de uma escola estadual localizada na cidade de Maceió,
no Alagoas, na qual desenvolveremos nosso projeto de intervenção.
Para tal fim, realizamos análises bibliográficas de autores que abordam
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este tema, quais sejam: Kishimoto (1997; 2011), Vygotsky (1997), Soares
(2004), Maluf (2009), Vellasco e Souza (2001) para fomentar nossas
práticas e reflexões, e a construção do Projeto de Intervenção composto
por procedimentos didático-pedagógicos baseados em ações interativas,
através de atividades realizadas em grupos, visando atuar na Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), o mesmo será realizado em vinte e
duas sessões distribuídas em 4 horas semanais. Delimitamos o método de
alfabetização Sintético, com enfoque no método Fônico, para trabalhar
inicialmente com os sons, as letras e as sílabas até a formação das palavras
e frases. Como resultados, objetivamos, através dos jogos e brincadeiras,
auxiliar os educandos na construção de habilidades fono-ortográficas e
semânticas, fatores essenciais no processo de alfabetização.
Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Alfabetização e Letramento;
Ensino Lúdico.
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Análise da escrita espontânea de crianças
numa escola municipal de educação infantil
a partir da psicogênese da escrita
SILVA, Yasmin Rayane Mariz da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
marizyasmin@gmail.com
FERREIRA, Maria Luiza da Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
marialuizadacosta0225@gmail.com
BRITO, Nazineide
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
nazibrito@gmail.com

O presente trabalho é um recorte de uma atividade exploratória
desenvolvida no componente curricular “Processo de Alfabetização I”,
do Curso de Pedagogia do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES/
UFRN, Campus de Caicó, sendo realizada na Escola Municipal de Educação
Infantil Nossa Senhora do Rosário na cidade de Caicó/RN, durante o segundo
semestre de 2018. A referida atividade teve como objetivo analisar a escrita
espontânea de crianças da referida escola, buscando identificar os níveis
nos quais se encontravam segundo a teoria da Psicogênese da escrita,
proposta pela pesquisadora argentina Emília Ferreiro. Nesse contexto,
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para fundamentar a atividade, utilizamos como referência os estudos
de Ferreiro (1990, 1994), que apresentam importantes contribuições
para a compreensão do processo de construção da escrita pela criança,
destacando-se especialmente a evolução conceitual desenvolvida ao longo
do processo durante o qual assumem determinadas hipóteses – pré-silábica I
e II, silábica, silábica-alfabética e alfabética – sobre a forma como as palavras
se estruturam. A metodologia se desenvolveu a partir de uma intervenção
com duas alunas da escola – uma da turma do Nível III (Aluna A) e outra
da turma do Nível III (Aluna B) –, tendo como instrumento básico um
roteiro pré-definido, o qual orienta os procedimentos a serem realizados
em três momentos da referida intervenção. Desse modo, num primeiro
momento, com cada uma das crianças, foi desenvolvido um breve diálogo
para descobrir o que sabiam sobre o significado da escrita e para que servia;
num segundo momento, um exercício de exploração de cartões distintos
nos quais se solicitava que realizassem agrupamentos diferenciados de
acordo com aspectos comuns das marcas escritas neles contidos (letras
aleatórias, letras misturadas com números, palavras, números e imagens),
separando os que “serviam para serem lidos” dos que “não serviam para
serem lidos”; e, por último, finalizando a intervenção, solicitava-se que a
mesma escrevesse de forma espontânea (“do jeito que sabia”) uma seleção
de palavras e uma frase, relacionadas ao tema “Festa de aniversário”.
Como resultado, constatamos que as duas crianças se encontravam na
hipótese pré-silábica I, pois, apesar de não terem demonstrado clareza do
significado da escrita e não conseguirem diferenciar os cartões segundo
os critérios expostos, na produção da escrita espontânea demonstraram
saber que se escreve com letras, além de apresentarem domínio das
dimensões espacial (alinhamento) e sequencial (esquerda para direita) da
escrita convencional. Ainda na terceira tarefa, a aluna A fez uso de dois
caracteres semelhantes às letras P e A (componentes do seu nome) para
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compor as palavras e frase solicitadas, e a aluna B reproduziu o modelo
de escrita cursiva, diferenciando as ações de desenhar e escrever. Enfim,
a experiência foi avaliada como positiva, sendo perceptível, contudo, a
necessidade da ampliação dessas atividades para se detectar com mais
precisão o nível de escrita da criança e, assim, planejar as intervenções, o
que nos fornece indícios da necessidade da mediação do professor, a fim
de favorecer o avanço no seu processo de aprendizagem da língua escrita.
Palavras-chave: Alfabetização; Psicogênese da escrita; Educação Infantil.
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Memórias de vivências de um estudo
através da autobiografia: oralidade e leitura
ARAUJO, Laryssa Virgilio Pereira
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
virgiliolaryssa@gmail.com
SANTOS, Welisson Gomes
Universidade Federal de Alagoas, UFAL
welisson.santos@cedu.com

O projeto “Memórias de vivências de um estudo através da autobiografia:
oralidade e leitura” está em andamento e é desenvolvido na Escola
Estadual Marcelo Resende, localizada no município de Maceió. O
mesmo integra as atividades desenvolvidas no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Pedagogia da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Foi iniciado no mês de abril
e sua conclusão está prevista para o mês de outubro. As atividades
desenvolvidas no PIBID Pedagogia objetivam contribuir para os
processos de alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Especificamente, estamos trabalhando com crianças
de 10 e 11 anos, do 5º ano, e objetivamos ampliar as aprendizagens
sobre as práticas sociais de utilização da leitura e da escrita (KLEIMAN,
1995) através da (auto)biografia. As atividades desenvolvidas contam
com a participação das crianças, dos bolsistas do PIBID e docentes da
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escola, partindo do livro autobiográfico. A fundamentação teórica de
nosso projeto de intervenção conta com as contribuições de Soares
(1999; 2004), Bettelhen (1984), Grossi (1998), Kleiman (1995), Ferreiro e
Teberosky (1986) e recorremos, também, às orientações da BNCC (2017).
Os procedimentos didático-pedagógicos serão realizados em vinte e
quatro sessões com duração de duas horas semanais. Atualmente foram
executadas duas sessões e os resultados obtidos foram significativos para o
desenvolvimento do livro autobiográfico, produção textual e a construção
dos conhecimentos sobre o projeto.
Palavras-chave: Autobiografia; Oralidade; Leitura.
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Expectativas de professoras do município de Erechim/RS
quanto à transição entre o pacto nacional
pela alfabetização na idade certa
e o programa mais alfabetização
STAHELSKI, Luciane
Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS
luciane_stahelski@hotmail.com
BITTENCOURT, Zoraia Aguiar
Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS
zoraiabittencourt@gmail.com

O presente trabalho discute a transição entre o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e o Programa Mais Alfabetização
em escolas públicas estaduais no município de Erechim/RS. O objetivo do
estudo foi investigar as expectativas de professoras de escolas públicas
estaduais do município de Erechim/RS em relação à transição do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para o Programa Mais
Alfabetização, uma vez que, como justificativa para a implantação do
Programa Mais Alfabetização, o governo não deu continuidade ao PNAIC
e, para tal, usou resultados que indicaram baixos índices de alfabetização
das crianças brasileiras que concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental.
A partir de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa de Estado
de Conhecimento, é possível afirmar que esta mudança no processo
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de alfabetização das crianças visa melhorias no nível de alfabetização
das mesmas, mas, para isso, as pesquisas sobre essa temática apontam
que é preciso um compromisso não apenas escolar, mas também social
frente às mudanças educacionais, para que as mesmas possam atingir
seus objetivos. Para continuidade do estudo, foi realizada uma pesquisa
de campo com entrega de questionários, em escolas públicas estaduais
do município de Erechim/RS, para professoras que atuam no 1º, 2º e 3º
ano do Ensino Fundamental. A intenção foi analisar, após o término do
PNAIC, as avaliações que elas fazem do programa e conhecer o que elas
esperam em relação à nova política recém-colocada em ação pelo governo
federal. Após a análise das respostas das professoras, foram construídas
Categorias de Análise a partir da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010).
As categorias definidas foram: i) Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC): avaliação dos sujeitos da pesquisa, na qual foi
agrupado o que as professoras relatam como pontos positivos e pontos
negativos do PNAIC; ii) A transição do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC) para o Programa Mais Alfabetização na perspectiva
dos professores, na qual os participantes da pesquisa relataram como está
acontecendo nas escolas esta transição, descrevendo se, de fato, isso está
ocorrendo ou simplesmente um programa foi rompido para a execução
de outro; e iii) Expectativas dos professores em relação ao Programa Mais
Alfabetização, que apresenta as expectativas das professoras, analisando o
que elas esperam em relação a esta nova política pública de alfabetização.
Diante disso, é possível concluir que as professoras afirmam que o
PNAIC proporcionou a elas uma reflexão sobre suas práticas pedagógicas
em sala de aula, bem como promoveu a troca de experiência entre as
professoras atuantes dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Apesar
da mudança, as professoras encontram-se confiantes, aguardando bons
resultados frente à nova política. Os sujeitos desse estudo defendem que
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estes programas desenvolvidos pelo governo federal sejam mantidos
com seriedade, a fim de atingir os objetivos traçados, ou seja, avançar
no índice de alfabetização das crianças brasileiras. Além disso, paira a
dúvida sobre como e se terá continuidade o investimento na formação
continuada de professores, tal como era feito no PNAIC.
Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa;
Programa Mais Alfabetização; Políticas educacionais.
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Formação de professoras do ciclo de alfabetização:
refletindo a prática à luz da teoria
BARBOSA, Maria José
Universidade Federal do Ceará, UFC
sampa.ce@uol.com.br
PIMENTA, Maria Rafaela Freitas
Universidade Federal do Ceará, UFC
labsf123@gmail.com

A prática pedagógica do/a alfabetizador/a está relacionada às suas
concepções de ensino, ao saber sobre o conteúdo, suas experiências de
vida. Existe um conflito na execução destas práticas e uma demanda dos
professores em falarem sobre elas e buscarem aquelas que fomentem
a aprendizagem de seus alunos. Objetivamos neste trabalho relatar
uma experiência de formação realizada pela Faculdade de Educação
da Universidade Federal do Ceará, através de curso de extensão para
professoras do ciclo de alfabetização da rede municipal. A análise é
realizada por meio de categorias levantadas nos escritos das professoras
e nas vivências nos encontros presenciais, suas impressões sobre a
influência do curso em suas práticas, as transformações ocorridas, os
conflitos e as mudanças provocadas. O referido curso: Diálogos reflexivos
sobre a práticas pedagógica dos professores do ciclo de alfabetização,
ocorreu de março a dezembro de 2018, com carga horário de 80 h. Teve
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duas turmas: uma só de professoras do infantil V ao 3º ano do ensino
fundamental de Fortaleza e região metropolitana, e outra turma com
professoras formadoras da Secretaria Municipal de Educação do município
de Fortaleza. O objetivo central era refletir sobre as práticas pedagógicas
desenvolvidas pelas professoras e formadoras, numa constante relação
prática x teoria. Os tempos dos estudos davam-se de forma presencial
(4 horas de quinze em quinze dias) e estudos domiciliares. Foi organizado
em quatro módulos: I - O Sistema de Escrita Alfabética; II – Os saberes dos
educandos; III – A visão do professor sobre alfabetização; IV – Práticas
alfabetizadoras inclusivas. A metodologia dos encontros presenciais tinha
como ponto de partida a apresentação de uma prática pedagógica que
professoras ou formadoras desenvolviam na sala de aula e a reflexão da
mesma à luz dos estudos de teóricos. Nosso referencial teórico baseou-se
em Emília Ferreiro (2015, 2011), Magda Soares (2004, 2016, 2017), Arthur
Gomes de Morais (2012), José Morais (2013), Feuerstein (2014), Naschold
(2016), Garcia (2008), Goulart (2015) e Collelo (2012). Ao final do curso
foi promovido um evento onde as cursistas ministraram seis oficinas,
deram depoimentos e fizeram uma mesa redonda. O trabalho final foi
um portfólio feito individualmente ou em dupla. Esses serviram de
base para este trabalho. Os relatos e as situações vivenciadas durante
o curso foram organizados em categorias que buscam traduzir as
demandas das professoras, as influências da teoria em suas práticas, e
as transformações que elas implementaram a partir do curso. Relatamos
também os sentimentos aflorados e as influências na autoestima destas
educadoras. O curso teve prosseguimento em 2019, com uma turma,
formamos com professoras e formadoras que se destacaram no ano
anterior um Grupo de Estudos e Pesquisa em Alfabetização (GEPA), no
qual, além de estudar de forma mais aprofundada, atuam como tutoras
da nova turma, colaborando no curso e na orientação das cursistas.
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Cremos que estes resultados servem de orientação para formadores
que atuam junto a alfabetizadores, e desejam contribuir para o
desenvolvimento de práticas refletidas e fundamentadas.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Reflexão; Alfabetização; Formação;
Narrativas.
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A base orientadora da ação na leitura compreensiva
de textos científicos: um recorte sob o olhar
do desenvolvimento cognoscitivo
SOUZA, Nathany Morais
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
nathany.morais@hotmail.com
AZEVEDO, Micarla Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
silvamicarla14@gmail.com
FAÇANHA, Alessandro A.B
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN
abfacanha@gamail.com

O presente trabalho busca fazer um recorte da pesquisa “A Base Orientadora
da Ação para ler compreensivamente textos de conteúdo científico: um diagnóstico
com estudantes de pedagogia” feita pelo Grupo de Pesquisa em Ensino
Desenvolvimental e Ciências (GPENCI) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, campus de Caicó/RN, cuja temática aborda o ensino
desenvolvimental das ciências em função da orientação da ação para se
desenvolver habilidades relacionadas ao pensamento científico, dentre as
quais, a leitura compreensiva como habilidade para aprender e ensinar
ciências. Objetivou-se investigar o conhecimento dos graduandos do
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curso de Pedagogia da UFRN/CERES/Caicó sobre a leitura compreensiva
de textos de conteúdo científico. O trabalho tem como marco teórico a
teoria da atividade, bem como os princípios da psicologia soviética e se
fundamenta na teoria de P. Ya.Galperin (1979), que trata, dentre outras
questões, sobre a caracterização da atividade como desenvolvimento
psíquico do indivíduo e da orientação da ação como conceito; Leontiev
(1978), ao partir do princípio de que a atividade representa a orientação
para o desenvolvimento do indivíduo, sendo a psique a unidade central
em meio processo histórico-cultural; Talízina (1998), que estabelece a
base orientadora, a execução e o controle enquanto etapas funcionais da
ação, a fim de promover o processo de desenvolvimento cognoscitivo;
Davidov (1988), que comunga aspectos do experimento didático
formativo de Vygotsky e expõe estudos acerca dos fenômenos a partir
das funções psicológicas superiores; e Nuñez (2018), que evidencia a
partir da atividade consciente a formação de processos mentais que
convergem para a internalização dos conceitos trabalhados. À vista disso,
o percurso metodológico utilizado contemplou uma investigação com
18 estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte campus de Caicó/RN, dos quais 11% eram homens, 89%
mulheres e cuja média de idade era de 23, 55 anos. O estudo consistiu de
uma intervenção exploratória, na qual se concebeu um diagnóstico inicial
por meio de uma prova pedagógica e pela análise da Base Orientadora
da Ação dos estudantes para ler textos de conteúdo científico. Através
dessas ferramentas metodológicas chegou-se a resultados que, por sua
vez, foram comparados ao modelo do EBOCA proposto inicialmente. Nesse
contexto, os resultados aqui presentes não pretendem cessar ou concluir
nada a respeito das pesquisas realizadas, busca apenas mostrar conclusões
passíveis de continuidade e inferências. Portanto, é possível confirmar,
a priori, que existe uma carência da formação de professores de ciências
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na perspectiva da formação de habilidades, na qual estariam presentes
conceitos, informações e conteúdos. Desse modo, inserem-se também
outros tipos de habilidades relacionadas diretamente com a leitura
compreensiva, tal como a argumentação, explicação, inferência e outras
que possibilitam uma educação científica e uma inserção de práticas do
ensino de ciências, inclusive por pedagogos que são encarregados de
ensinar nos anos iniciais da Educação Básica.
Palavras-chave: Base Orientadora da Ação; Leitura Compreensiva;
Ciências.
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