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RESUMO

A pesquisa de Alfabetização através da literatura: estudo em uma escola da cidade de Porto Velho
produziu resultados importantes sobre o processo de Alfabetização implantado nesta escola da
periferia de Porto Velho. A pesquisa utilizou para a prospecçção de dados a pesquisa-ação e a partir
desse ponto foi possível através da análise de teóricos que se debruçam sobre a Alfabetização e
Alfabetização com uso da Literatura para demonstrar o perfil de Alfabetização daquela escola. A partir
das dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de Aprendizagem foi possível testar se eles
estavam preparados para absorver atividades lúdicas que contivessem conteúdos formais, sem contudo
ser um processo de memorização e repetição. Os resultados foram positivos porque os alunos se
animam muito com atividades signficativas e que os levem a raciocinar e, imaginar-se no ambiente da
Literatura.

Palavras chaves:Alfabetização. Leitura. Literatura. Ensino Fundamental. Porto Velho.
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ABSTRACT

In search of literacy through literature: a study at a school in Porto Velho produced important results
on the process of implementing the literacy process in the periphery of Porto Velho. A research used
for the prospecçção de dice a pesquisa-ação e from desse ponto foi possível through analisys of
theorists that debruçam on a Alfabetização e Alfabetização with use of Literature to demonstrate or
profile of Alfabetização daquela escola. From the difficulties presented by the hairs, there is no process
of learning how to test them, they are prepared to absorb playful activities that are contained in them,
it will be a process of memorization and repetition. The results are positive because everyone is
encouraged with significant activities that will encourage you to reason and imagine the environment
of Literature.
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1 INTRODUÇÃO

Como justificativa para este texto entende-se que o processo de Alfabetização e

Letramento tradicionais e, principalmente aconstituição da escola públicaao longo da história,

servem para manter uma parcela da população fora dos centros de consumo e de poder,

portanto não são dadas oportunidades de acesso as informações que permitam uma alteração

do status quo. Na atualidade se entende (apenas uma parte dos educadores) que o processo de

Educação é um fator de inclusão, de superação social e de libertação das amarras que a

sociedade impõe. A escola pública não é um ente único, porque são públicos distintos

(periferias, zonas urbanas e rurais), as práticas também são distintas (Educação conservadora,

Educação progressista, Educação conteudista).

Um dos deste texto é a aprendizagem por meio da leitura, porque se entende que é

uma importante ferramenta para a quebra dessa situação de exclusão, porque a leitura

transforma, porque toca com a imaginação e, sobretudo, porque introduz o letramento

significante e relacionado com o mundo que está a volta e mesmo que sejam apenas aqueles

da imaginação.

O gosto/desgoto pela leitura é um evento contemporâneo, seja porque na Escola

não há incentivo à leitura, seja porque o mundo se movimenta com imagens, poucas palavras

e muitas ilustrações representativas. Segundo Silva (1986), “O combate ao desgosto pela

leitura da palavra começa pela compreensão crítica dos mecanismos e das manobras que vêm

sendo acionados com o objetivo de manter o povo brasileiro na ignorância e na alienação”.

A Educação deve romper essa barreira desde os primeiros momentos da

Alfabetização, porque a Escola deve ser pautada pelos desafios da Alfabetização libertadora e

formadora, sobretudo, para formar leitores.

Neste sentido, este trabalho de conclusão de curso está dividido em oito (08)

tópicos, inicando com esta pequena introdução e na sequência pelos objetivos que podem ser

traduzidos por determinar o papel exercido pela professora na formação de leitores no 1º ano

do Ensino Fundamental da cidade de Porto Velho/RO. No tópico três são apresentados os

procedimentos metodológicos que descrevem como a pesquisa foi feita, partindo da pesquisa-

ação que foi a responsável por produzir os registros das atividades desenvolvidas em sala de

aula. A partir desse registro foi possível determinar aquelas atividades ligadas com a

Alfabetização dos alunos que permitiram produzir o cinco Indicadores de Análise para

elaboração de um perfil por meio das práticas de Alfabetização registradas durante as nove



13

aulas observadas no primeiro ano.

Na Revisão Bibliográfica, no item quatro, são apresentados alguns dos textos que

foram levantados para compreensão do processo de Alfabetização e da Alfabetização com uso

da Leitura enquanto prática possibilitadora de abrir o mundo para as crianças. No item cinco

são apresentadas as análises dos Indicadores baseados em três teóricos Cardoso (2004), Lopes,

Abreu e Mattos (2010) e Magda Soares (2016) que permitiram construir um retrato de como

foi observado a prática de Alfabetização na sala de aula.

Nos itens seis e sete foram descritas as práticas de Alfabetização com uso das

práticas de leitura e, sobretudo, com a interação entre a docente (estagiária) e os alunos. Os

resultados foram importantes, porque demonstraram que os alunos estão preparados para esse

tipo de abordagem lúdica e que contenha conteúdos formais, se constituindo em atividades

significativas.

Por fim, o trabalho se encerra com as considerações para o momento, as

referências bibliográficas adotadas, os anexos e os apêndices utilizados na construção deste

trabalho de conclusão de curso.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL:

> Determinar o papel exercido pela professora na formação de leitores no 1º ano de uma

escola do Ensino Fundamental da cidade de Porto Velho, Rondônia.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

> Realizar pesquisa de campo com uso da metodologia de Observação Participante em uma

escola do 1º ano do Ensino Fundamental da cidade de Porto Velho;

> Identificar as práticas pedagógicas mais desenvolvidas em sala de aula visando a

alfabetização;

> Identificar as práticas pedagógicas mais desenvolvidas em sala de aula visando a introdução

da leitura;

> Apresentar para as crianças atividades de leitura visando perceber se elas tem maturidade

para compreender o processo lúdico acoplado com conhecimento formal.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A base para a produção de conhecimento utilizada para obter informações sobre a

pesquisa-ação proposta por Michel Thiollent, que permite fazer uma pesquisa visando buscar

dados e informações que responda a pergunta da pesquisa,
Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a pesquisa-ação é
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo (THIOLLENT, 1955, p. 14).

Os registros se constituem nas descrições críticas do que foi observado no

contexto da pesquisa compreendendo o ambiente escolar, a saber, o processo de ensino

aprendizagem desenvolvido na turma de 1º ano de uma Escola de Ensino Fundamental1,

localizada na cidade de Porto Velho/RO. Os registros foram realizados no período 13 de

setembro a 28 de setembro de 2018 e trata-se de uma descrição sucinta da atividade observada,

tendo como referência o objeto de pesquisa, instrumentos nos quais foram feitas críticas para

balizar as posteriores análises.

As análises são baseadas no referencial teórico proposto Cardoso (2004), Lopes,

Abreu e Mattos (2010) e Magda Soares (2016) que produzem um espectro importante da

Ciência produzida para a Alfabetização. Para tanto, foi necessário construir etapas para

produzir maior clareza aos procedimentos desenvolvidos tendo como referência a pergunta da

monografia: Qual prática de leitura a professora desenvolve dentro da sala de aula?

As etapas se constituem em discriminação das atividades na prática docente numa

turma de 1º ano de uma escola pública, bem como a análise e uma intervenção. Estas etapas

não são recortes, exaurem totalmente do processo porque o escopo deste trabalho tem

limitações, mas representam os aspectos que descrevam o processo de Alfabetização com uso

da leitura levado a cabo no objeto de observação.

Para realizar a análise dos registros foram desenvolvidas as seguintes etapas

sequenciais:

Etapa 1: - Aplicação da metodologiia de pesquisa-ação foi realizada em 9 (nove)

1 Optou-se por não divulgar o nome da Escola nesta versão final, bem como os registros de
frequências das participações e os termos assinados pela escola e pelas professoras da sala de aula
observada, que se encontram em poder da pesquisadora.
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dias no local de pesquisa; - registro das observações realizadas; - discriminação das atividades

que se referem a atividade de alfabetização desenvolvida no local de pesquisa, praticadas pela

professora no 1º ano do Ensino Fundamental, da Escola na qual se desenvolveu a pesquisa,

das quais foram extraídas registros produzidos por meio da Observação Participante e da ação

desenvolvida com as crianças.

Etapa 2: - categorização das atividades de alfabetização desenvolvidas no objeto

de estudo. Para esta etapa foram determinadas cinco (5) categorias que produzem o máximo

de informações sobre o processo de alfabetização desenvolvido na escola pesquisada. São

elas:

I - uso do tempo em sala de aula - O tempo usado em sala de aulas para o desenvolvimento de

atividades e estratégias para a alfabetização;

II - método de ensino - Etapas, procedimentos e mecanismos desenvolvidos pela docente para

a atividade de Alfabetização;

III - controle da sala de aula - estratégias utilizadas pela docente para que a sala de aula se

tornasse um ambiente propício para a Alfabetização;

IV - processo de penalização dos alunos - componentes das estratégias desenvolvidas em sala

de aula para torná-la um ambiente propício à Alfabetização;

V - contraposição do método de ensino desenvolvido pela professora de Educação Física -

Relação entre métodos e técnicas de ensino desenvolvidas na mesma sala de aula e por

distintos professores que atuam no processo de Alfabetização dos alunos.

Na sequência as atividades de alfabetização detectadas na Etapa 1 são colocadas

nas 5 categorias elencadas acima na etapa 2 e analisadas a luz do que representa cada

atividade desenvolvida no processo de alfabetização.

Etapa 3: - Realizar críticas a luz dos teóricos Cardoso (2004), Lopes, Abreu e

Mattos (2010) e Magda Soares (2016) que produzem um espectro importante da Ciência

produzida para a Alfabetização sobre o processo de alfabetização desenvolvido no objeto de

estudo.

Etapa 4: - Prática em sala de aula. Esta Etapa está baseada na perspectiva de

compreender se os alunos estão preparados para experimentar atividades lúdicas em sala de

aula que contenha e contemple os objetivos da Alfabetização. Assim, não se quer confrontar a

docência da sala (objeto de observação), mas sim apresentar aos alunos processos e

procedimentos de Alfabetização que não sejam apenas a memorização e a repetição.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 POR QUEAALFABETIZAÇÃO É UM PROCESSO IMPORTANTE NA FORMAÇÃO
DACRIANÇA?

O grande desafio da atualidade está na alfabetização para a cidadania, pois parte

dos alunos que chegam ao ensino médio tem limitações de compreensão em todas as

disciplinas escolares. Neste sentdido entendemos que a alfabetização não tem uma única

metodologia, a alfabetização nas escolas do ensino fundamental, de alunos especiais (com

alguma deficiência), alfabetização de jovens e adultos, só para destacar alguns. Como destaca

Tfouni (1997, p. 15)
De fato, a alfabetização está intimamente ligada à construção formal e às
práticas escolares, e é muito difícil lidar com essas variáveis separadamente.
Por esse motivo, muitas vezes se descreve o processo da alfabetização como
se fosse idêntico aos jovens que a escola se propõe enquanto lugar onde se
alfabetiza (...)

A alfabetização é um processo que dá construção as práticas de cada docente

dentro de sala de aula. Em alguns casos coloca-se o objetivo da escola sendo um lugar que

apenas alfabetiza o sujeito. “Desse modo, o ato de alfabetizar passa a existir somente

enquanto parte das práticas escolares” (TFOUNI, 1997, p. 18).

Para Soares (1997, p.18), “é verdade que, de certa forma, a aprendizagem da

língua materna, quer escrita, quer oral, é um processo permanente, nunca interrompido”.

Diante da fala da autora, fica claro a importância da língua materna no desenvolvimento do

sujeito e percebe-se que a sociedade exige cada vez mais que as pessoas sejam letradas pois

quando isto não acontece de certa forma são e serão excluídas.

Por meados de 1950, a psicologia começou a fazer um enorme sucesso entre as

universidades do Brasil, existia vários alunos que estudavam utilizando tese, aplicavam

teorias que nem eles mesmos entendiam. A escola para os psicólogos era apenas um local

onde iriam colher e aplicar vários testes com as crianças. Os psicólogos não tinham formação

pedagógica para trabalhar com as crianças, ao fim da pesquisa concluíram que as crianças não

tinham uma aprendizagem e alfabetização porque eram pessoas carentes, carentes de

alimentação na infância, carentes de estímulos ambientais, necessários para que esses alunos

pudessem desenvolver conhecimento sobre determinado assunto (CAGLIARI, 1998).
Os psicólogos inventaram, então, uma série de coisas estranhas para as
crianças fazerem antes da alfabetização: fazer curvinhas para cá e para lá,
completar figuras, fazer bolinhas, dizer se uma caixa de sapato é maior do
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que uma caixa de fósforos ou não, localizar o gatinho à esquerda da menina
numa figura em que ela aparece de frente e de costa, fazer o coelhinho ir da
esquerda para a direita numa linha curva até chegar á toca, etc (CAGLIARI,
1998, p.28).

No que se refere a alfabetização, de acordo com Cagliari (1998) a escola ficou

presa em método, no mestre e em livros para manter sua autoridade diante das crianças, caso

o aluno não respondesse a expectativa do professor era considerada um ser incapaz de

aprender e alguns não chegavam a serem alfabetizados.
Por outro lado, as propostas de alfabetização que começaram a valorizar a
criança e seu trabalho criaram um clima mais calmo e tranquilo em sala de
aula, uma melhor interação entre professor e aluno, proporcionando
condições mais saudáveis para que o processo de alfabetização se realize
(CAGLIARI, 1998, p.32).

A escola não pode prender-se somente ao método ou a psicologia para alfabetizar,

como também não alfabetiza usando apenas a linguística. A escola por sua vez precisa medir

seus conhecimentos para desenvolver um papel importante na vida das crianças. (CAGLIARI,

1998, p.34).

Durante o processo de crescimento da reflexão sobre educação, uma parte da

sociedade percebeu que tudo não passava de um sonho, de ter uma educação para todos, e na

visão de Gadotti (1995), “uns receberam mais educação do que outros”. Na atual realidade do

Brasil, a educação não é diferente porque os profissionais da educação não são habilitados

para exercer sua função transformadora; uma das vertentes críticas da Educação compreende

que as escolas públicas são configuradas para atender os filhos dos trabalhadores, portanto

precisam apenas preparar a mão de obra para servir a burguesia.

A prática do professor, através de projetos e dinâmicas, precisa complexificar e

praticar a leitura e escrita visando que os alunos se manifestem através dessa prática (leitura e

escrita) com assuntos do cotidiano que o envolvam, para que essas intervenções tenham

significação (BAJARD, 2002).

A professora durante sua permanência dentro de sala de aula, precisa ter claro

qual seu objetivo e quais materiais são necessários para que os alunos possam ter uma

aprendizagem em relação ao conteúdo, pois como mostra Cardoso (2004, p.52), “O professor

precisa ter claro seu objetivo, ao propor determinadas atividades, prever as dificuldades que

ela apresenta e oferecer o suporte necessário, para que seus alunos atinjam um bom

desempenho”.

A escola tem como objetivo disponibilizar materiais que possibilite a criança criar
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sua própria imaginação, quando a criança consegue fazer um ditado o professor fica feliz, mas

essa fase é apenas o início de muitas que virão, como destaca (CARDOSO, 2004, p. 51):
Saber escrever, não é só fazer ditados com todas as frases e palavras certas.
Isso é apenas o comecinho do processo. Nossa obrigação de professor é
gerar adultos que tenham livre trânsito no mundo da escrita: saibam usar as
palavras certas nas ocasiões certas, dominem as regras de cada tipo de texto,
encontrem prazer na relação com o texto, como elemento libertador do
pensamento.

A escola pode trabalhar usando materiais reciclados como jornais, revistas dentre

outros, juntamente com os alunos e dessa maneira criar possibilidades de aprendizagens com

as crianças. O professor pode adaptar sua aula a disciplina que for necessária utilizando

recortes para ilustrar sua aula como mostra (CARDOSO, 2004, p. 45) “A melhor maneira de

transformar meninos e meninas em leitores e escritores é colocá-los em contato com materiais

impressos dos mais diferentes tipos: livros, jornais, revistas, anúncios, cartazes”.

O professor se vê então frente a necessidade de despertar para mudar suas

práticas de ensino, para isso o professor tem que continuar sua formação na perspectiva que

está contribuindo para ter uma sociedade justa em que todos possam ter uma educação

igualitária.

4.2 A LEITURA É UM CAMINHO FUNDAMENTAL PARAA FORMAÇÃO DA
CRIANÇA

O livro de imagens permite que a criança crie seu mundo de fantasia apenas

usando imagens, “ O livro de imagem estabelece outra forma de leitura e fornece uma história

aberta” (BULAMARQUE, MARTINS e ARAUJO, 2011, p. 83). As crianças antes de

aprender a ler conseguem fazer uma leitura das imagens se desde de cedo as imagens forem

apresentadas para elas através de desenhos animados ou símbolos.
Podemos dizer que a leitura da imagem é uma das primeiras leituras da
criança, esta faz parte desde muito cedo de sua vida, pois a criança antes
mesmo de saber ler e escrever tem contato direto com diversas imagens e
símbolos (BURLAMAQUE, MARTINS e ARAUJO, 2011, p. 83).

A criança, quando tem acesso a leitura de textos favorece transformar-se em ser

autor da sua imaginação, algo que é fundamental porque será capaz de ver além do que está

posto para essa criança. Por outro lado, se a escola ao começar a valorizar esse potencial de

cada ser, será possivel estabelecer a interação entre os alunos através da troca de texto com

seus colegas, produzindo assim novas experiências.
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Na visão de Dalvi, Rezende e Jover-Faleiros (2013, p.73), “[…] O professor do

ensino fundamental busca primeiro, mediante questões abertas, compilar a leitura dos alunos,

identificar zonas de incompreensão ou de dificuldades, para submetê-las ao debate

interpretativo”. Ou seja, o professor precisa criar mecanismo de leitura que possibilite ao

aluno colocar no papel tudo o que pensa sobre determinado assunto.

Mas, vale lembrar que, as crianças antes do século XVII eram vistas como adultos

em miniaturas e não existia histórias voltadas apenas para as crianças, a partir deste período

que começou um trabalho voltado para atender a realidade da criança, começaram a perceber

que elas tinham sua própria característica (ÀRIES, 1978).

A narração sobre os contos de fadas surgiram antes que alguém imaginasse algo

desenvolvido exclusivamente para as crianças como mostra (RADINO, 2003, p. 65)
Os contos de fadas são considerados por Darnton documento histórico.
Surgiram ao longo dos séculos e foram sofrendo transformações conforme a
sociedade e a cultura a que se dirigiam. Segundo o autor os contos franceses
retrataram a França entre os séculos XV e VXIII, mostrando a realidade
brutal em que viviam os camponeses.

Para a criança despertar o interesse pela leitura não precisa enchê-la de livros, ou

de certa maneira forçar-lhe a ler algo que não seja do seu interesse, o professor precisa ter

sensibilidade e encontrar meios de introduzir esse mundo das letras para as crianças, como

mostra Machado (2002, p. 108): “Para despertar o gosto pela leitura e pela literatura não basta

forçar os alunos a lerem vários livros, é preciso ir além, mostrando paixão pela leitura e como

esta pode ser divertida e prazerosa”.

O professor pode ser o mediador do conhecimento entre o aluno e a leitura,

mostrar que esta possa ser transformadora na sua vida, permitindo descobrir novo mundo

através da leitura, ser autor da sua história e ser um cidadão que pense sozinho, seja crítico e

seja autêntico nas suas decisões, “por isso, é de suma importância que pais, professores,

bibliotecários e agentes culturais tenham consciência de seu papel formador, para que essas

práticas não sejam meramente técnicas (BURLAMAQUE, MARTINS e ARAUJO, 2011, p

76).

A leitura é fundamental na formação da criança, uma vez que a sociedade exige

que as pessoas sejam letradas e precisam atender a necessidade que o mundo capitalista exige,

pois “Fazemos parte de uma sociedade letrada e, portanto, a leitura e a escrita estão presentes

em todos os níveis educacionais e sociais”, (SOUZA, CORRÊA; VINBAL, 20011, p. 147).

Neste sentido, a literatura quando pensada para atender a realidade da criança tem

que abordar os desenhos ilustrações para atender a necessidade da criança que está em



21

processo de aprendizagem, os pais ou a escola pode investir na formação desses novos leitores

com livros ricos em imagem “Se a literatura infantil se destina a criança se na qualidade dos

desenhos como elemento a mais para reforçar a história e a atração que o livro pode exercer

sobre os pequenos leitores, fica patente a importância da ilustração nas obras a eles dirigidas”

(ZILBEMAN, 1991, p. 13)
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

De acordo com os procedimentos propostos para esta pesquisa os dados foram

produzidos em duas etapas, a saber: etapa 1- separação das atividades que se referem a

alfabetização e etapa 2- categorização das atividades segundo os conteúdos de alfabetização

desenvolvidos.

5.1 PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO EM SALADEAULA

Neste momento do texto, apresenta-se os resultados da pesquisa de campo,

realizada na etapa 1 de discriminação das atividades desenvolvidas na escola, que é o

processo de alfabetização construído pela professora. Os dados são resultados da

discriminação das atividades que se referem a alfabetização, extraídos dos registros realizados

em Pesquisa de Campo, por meio das observações em sala de aula, produzindo a sequência de

Quadros abaixo elencados de um (01) até nove (09).

QUADRO 01: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 13 DE
SETEMBRO DE 2018

Os alunos terminam de copiar a atividade de Matemática junto com a professora
A professora não passa outra atividade e senta na sua mesa.

Quando as crianças falam num tom mais alto ela grita mais alto ainda.

A professora pede para uma aluna responder a atividade de Matemática no quadro mas a aluna
não consegue e a professora grita, pergunta o que vocẽ estava fazendo na hora da explicação a
criança começa a chorar.

Na correção da atividade de Matemática a professora pede que os alunos respondam em voz
alta.

A professora de Educação Física (EF) entra na sala de aula e diz boa tarde crianças com uma
voz bem suave, em seguida faz uma retrospectiva das suas aula com as crianças porque está
finalizando o terceiro bimestre. Pergunta para cada aluno qual foi a brincadeira que eles mais
gostaram e cada um se manifestou e respondeu.
Depois ela colocou no quadro três brincadeiras e a mais votada seria aquela que iriam brincar
no pátio da escola. A brincadeira que ganhou foi cai no poço.

Na atividade da professora de Educação Física (EF) um aluno não quer participar da
brincadeira.

A professora (EF) levou todos os alunos para o pátio para cantar músicas infantis.
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A professora de (EF) permanece com os alunos até o último pai chegar para levar seu filho.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 02: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 17 DE
SETEMBRO DE 2018

A professora ao terminar de passar a atividade de Ciência (II), sai da sala de aula e deixa as
crianças sozinhas

O conteúdo sobre calor não tinha no livro, a professora tira da internet na frente das crianças
no seu celular.

Quando a professora volta para a sala de aula grita com os alunos.

Na aula de Matemática a professora perde a cabeça com a aluna especial.

A professora sai novamente da sala de aula
Quando volta grita bem alto com as crianças.

Chega dentro de sala e passa uma atividade para as crianças recortarem palavras com Y, K E W
Algumas crianças mostram ter dificuldade na tarefa, mas a professora não se importa.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 03: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 18 DE
SETEMBRO DE 2018

A professora de Educação Física faz uma retrospectiva das suas aulas antes da prova. Algumas
crianças mostram ter dificuldade na tarefa, mas a professora não se importa.
Quais as brincadeiras do tempo de vovó

A professora entra na sala passa atividade de Português

A professora pede que todas as crianças fiquem de cabeça baixa

Algumas crianças mostram ter dificuldade na tarefa de Português porque não sabem ler

A professora sai da sala de aula sem se importar com a dificuldade das crianças.

Quando a professora volta grita com os alunos. A sala de aula fica em silêncio porque fica
olhando para os alunos de cara feia.

A professora entrega uma atividade fotocopiada, mas não contextualiza com os alunos.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 04: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 21 DE
SETEMBRO DE 2018

A professora entrega a prova de Português, mais não lê a prova com os alunos.

A professora utiliza toda a tarde com a revisão de ciências.
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A professora sai da sala de aula com frequência, ao voltar os alunos estão agitados, ela ao
entrar pede que as crianças fiquem de cabeça baixa

A professora entrega massinha para os alunos e senta na sua mesa, sem dar explicação sobre o
objetivo do recurso didático
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 05: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 24 DE
SETEMBRO DE 2018

A professora fica na sua mesa observando os alunos de cara feia

A professora sai da sala de aula ,para conversar com outra colega de trabalho

Passa a revisão de História e finaliza sua aula nessa atividade
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 06: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 25 DE
SETEMBRO DE 2018

A professora pergunta para os alunos se eles estudaram.
E ainda faz ameaça: quero ver na hora da correção.

A professora grita com os alunos e olha de cara feia

A professora sai da sala de aula

A estagiária (Suelen) não ajudou porque a professora da sala de aula não permitiu, dizendo
que ela gosta de está a frente da sua aula.

A professora fica na sua mesa apenas olhando sua bolsa e celular.

Os alunos ficam brincando
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 07: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 26 DE
SETEMBRO DE 2018

Professora no celular o tempo todo

A professora grita bem alto com os aluno

Professora sai da sala de aula, grita com os alunos e senta na sua mesa
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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QUADRO 08: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 27 DE
SETEMBRO DE 2018

Professora no celular.

A professora entra na sala de aula de cara feia

Professora sai da sala de aula

Pede para as crianças baixarem a cabeça.

A professora sai da sala de aula, volta e grita com os alunos pedindo paz
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 09: PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO OBSERVADAS EM 28 DE
SETEMBRO DE 2018

Passa uma tarde toda com a atividade de Geografia

As crianças ficam na bagunça porque não tem outra atividade para ser desenvolvidas.

A professora grita para colocar ordem na sala de aula
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

5.2 CATEGORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DEALFABETIZAÇÃO

Nesta parte do texto será realizada a etapa dois referente categorização das

atividades segundo os conteúdos de alfabetização desenvolvidos. As categorias não pretendem

que se apresentem na sua completude do processo de aprendizagem mas, sobretudo, são

aquelas que reproduzem as atividades desenvolvidas pela professora da sala de aula, com suas

limitações e desafios. As cinco categorias de análise permitiram agregar informações do

processo de ensino aprendizado desenvolvido na escola e que estão explicitados (no quadro a

seguir) e podem ser discriminados por: uso do tempo em sala de aula, método de ensino,

controle da sala de aula, processo de penalização dos alunos e a contraposição do método de

ensino desenvolvido pela professora de Educação Física.

Dessa forma, todas as atividades de alfabetização desenvolvidas na sala de aula

foram categorizadas visando demonstrar em qual das categorias se enquadra a ação

desenvolvida pela professora e a partir desse ponto já é possível fazer análises prévias para

que estas sejam concluídas e finalizadas na análise teórica que será mais consistente. A seguir

serão demonstrados como os indicadores se encaixam e se relacionam com os processos de
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alfabetização desenvolvidos em sala de aula no local pesquisa.

QUADRO 10: CATEGORIAS DEANÁLISE PARAO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

Indicador Descrição

I uso do tempo em sala de aula O tempo usado em sala de aulas para o
desenvolvimento de atividades e estratégias para a
alfabetização

II método de ensino Etapas, procedimentos e mecanismos desenvolvidos
pela docentes para a atividade de Alfabetização

III controle da sala de aula estratégias utilizadas pela docente para que a sala de
aula se tornasse um ambiente propício para a
Alfabetização

IV processo de penalização dos
alunos

componentes das estratégias desenvolvidas em sala
de aula para manter a sala de aula num ambiente
propício à Alfabetização

V contraposição do método de
ensino desenvolvido pela
professora de Educação Física

Relação entre métodos e técnicas de ensino
desenvolvidas na mesma sala de aula e por distintos
professores que atuam no processo de Alfabetização
dos alunos

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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6 ANÁLISE DOS DADOS

Neste momento os dados produzidos serão analisados a luz de três teóricos:

Cardoso (2004), Lopes, Abreu e Mattos (2010) e Magda Soares (2016) que produzem um

espectro importante da Ciência produzida para a Alfabetização, entretanto, não será uma

abordagem exaustiva pelas limitações que o texto em questão se propõe. Assim, a seguir serão

cotejadas as práticas dos professores tendo como referência as indicações que os teóricos

fazem para o processo e para que se atinja a alfabetização.

AAlfabetização desenvolvida pelo professor foi definida por Cardoso (2004, p.52)

como aquilo que o: “o professor precisa ter claro seu objetivo, ao propor determinadas

atividades, prever as dificuldades que ela apresenta e oferecer o suporte necessário, para que

seus alunos atinjam um bom desempenho”. Nesse caminho, entende-se a partir do autor, que o

docente necessita ter:

- Objetivos claros para a Alfabetização, conhecendo claramente os níveis de

aprendizado que cada aluno tem;

- Fazer checagem dos alunos visando compreender os estágios de aprendizagem

de cada um, apartir daí construir atividades que produzam resultados significativos;

- Desenvolver atividades que tenham como objetivo construir um ambiente

propício para alcançar os objetivos da Alfabetização.

Segundo Lopes, Abreu e Mattos (2010), alguns fatores necessários para auxiliar

na alfabetização são: a) Compreensão e valorização da cultura escrita: trabalhar letramento e

alfabetização de modo conjunto; b) Apropriação do sistema de escrita: Introduzir a relação

entre som e letra, ou seja, o aluno será capaz de construir o aprendizado a partir dessa relação;

c) Leitura: Incentivar a criança a se aproximar de textos que pertençam a tradição oral; d)

Produção de textos escritos: Incentivar os Educandos a produzir textos significativos e que

sejam relacionados com a sua vida; e) Desenvolvimento da oralidade: Valorizar a oralidade

formal e cotidiana do Educando; f) Ambiente alfabetizador: transformar a sala de aula em

espaço com estímulos para a aprendizagem; g) Atividades significativas: propor atividades

que fazem sentido para a crianças; h) Capacitação docente: o Educador deve ser capaz de

conhecer o nível conceitual e cognitivo das crianças; i) Auto-estima: O Educador deve atuar

de forma a valorizar a autoestima das crianças, visando promover a auto-confiança j)

Intervenções: Ser pró-ativa e levar o educando a avançar no processo de construção do

conhecimento, sobretudo, devem ser ações problematizadoras; k) Realizar diagnósticos: fazer
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checagem para compreender qual estágio da aprendizagem o educando está.

Magda Soares (2016, p.10) descreve o objetivo desafiador da Alfabetização:
compreender crianças de camadas populares, as características dos contextos
escolares que lhes eram oferecidos, as diferenças nos uso da língua e nos
significados e sentidos que os textos tinham para elas, as razões das
dificuldades que enfrentavam para se alfabetizar...por que crianças das
camadas populares recebem uma educação de pouca qualidade? É possível
ter qualidade na educação pública? Como? Quais caminhos?

As questões levantadas pela autora são fundamentais para compreender o

processo de Alfabetização analisado nesta pesquisa, porque suscita a busca por caracterizar: -

o contexto escolar estudado; - o ambiente escolar que é oferecido aos alunos; - as razões da

dificuldade para a aprendizagem escolar; - caracterizar a qualidade da educação; - quais os

caminhos para se chegar a uma Alfabetização dos alunos.

A partir dos três teóricos destacados acima serão feitas a seguir as análises das

categorias de análise propostas no texto, destacados no quadro 10. No que tange ao uso do

tempo em sala de aula (Quadro 11) há várias questões que merecem destaque, entretanto

aquelas que se referem ao processo de ensino e aprendizagem serão abordadas. No que tange

as observações destacam-se: tempo não utilizado para atividades em sala e, muitas vezes, a

professora se ausenta da sala para atividades não relacionadas com a atividade docente, a

maior parte das vezes deixa as crianças sem atividade e sozinhas em sala de aula

proporcionando que haja conversa e ruídos intensos. Soares (2016) discrimina que a

alfabetização se dá em um ambiente que seja adequado para a Aprendizagem, bem como

Lopes, Abreu e Mattos (2010) chamam de Ambiente Alfabetizador com uso de Atividades

Significativa o que é corroborado por Soares (2004) que a Alfabetização se dá com objetivos

claros e definidos.

QUADRO 11: CATEGORIADEANÁLISE: USO DO TEMPO EM SALADEAULA
Prática de alfabetização Análise

A professora não passa outra atividade e
senta na sua mesa.
sai da sala de aula e deixa as crianças
sozinhas.
A professora sai da sala de aula para
conversar com outra colega de trabalho.

A professora quando se ausenta da sala deixa as
crianças sozinhas e logo há muita conversa e
barulho alto. Entretanto, esse é um indício de que a
professora não usa esse tempo com atividades,
como exemplo desenvolver outras habilidades nas
crianças, como é o caso da contação de História.
Não há uso eficiente do tempo na sala de aula, a
professora se ausenta muito e por isso passa a
sensação de que não tem interesse em estar em sala
de aula. Por outro lado, este tempo poderia ser
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utilizado para trabalhar habilidades ou dificuldades

Quando a professora volta para a sala de
aula grita com os alunos.

A intimidação e demonstração de poder é prática da
professora, da mesma forma que o tempo utilizado
é pouco aproveitado sem uso de recursos, ou
mesmo, sem uso de estratégias para trabalhar outras
habilidades com as crianças.

A professora sai da sala de aula sem se
importar com a dificuldade das crianças.

A professora não dá atenção aqueles que tem
alguma dificuldades com a atividade de Português

A professora utiliza toda a tarde com a
revisão de ciências.

O tempo gasto foi com repetições e induzir a
memorização, sem contudo utilizar estratégias para
o aprendizado

A professora fica na sua mesa apenas
olhando sua bolsa e celular
Os alunos ficam brincando
Professora no celular o tempo todo

Não há objetivo para uso do tempo e, tampouco,
uso de estratégia em sala de aual

As crianças ficam agitadas e fazem
bagunça porque não tem outra atividade
para ser desenvolvidas.

O tempo gasto em sala de aula sem utilização de
nenhuma atividade ou estratégia poderia se
utilizado para a socialização entre os alunos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 12: CATEGORIADEANÁLISE: MÉTODO DE ENSINO
Prática de alfabetização Análise

Os alunos terminam de copiar a
atividade de Matemática junto com a
professora
A professora entra na sala passa
atividade de Português.

Num processo de desenvolvimento educacional, está
professora tem comportamentos pouco conectados com
os processos de educação atuais, ou seja, é provável
que apenas reproduza o mesmo modelo de educação
que teve durante sua formação enquanto aluna.
Não há objetivos explícitos demonstrados nas
atividades.

Na correção da atividade de
Matemática a professora pede que os
respondam em voz alta.
A professora ao terminar de passar a
atividade de Ciência sai da sala

Repetição como processo de aprendizagem
A professora mostra pouco interesse na aprendizagem
dos alunos.
Não há método para o ensino, a professora
simplesmente utiliza o quadro negro como ferramenta
de aprendizagem.

O conteúdo sobre calor não tinha no
livro, a professora tira da internet na
frente das crianças no seu celular.
A professora entrega uma atividade
fotocopiada, mas não contextualiza
com os alunos

A professora mostra que não planejou sua aula,
demonstra pouco interesse em levar um conhecimento
crítico para seus alunos.
Mesmo que utilize algum recurso pelos alunos não há
proposição e não destaca o objetivo a ser atingido com
o uso do recurso.
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A professora entrega massinha para os
alunos e senta na sua mesa, sem dar
explicação sobre o objetivo do recurso
didático

Não há planejamento das atividades.

Chega dentro de sala e passa uma
atividade para as crianças recortarem
palavras com Y, K EW
Algumas crianças mostram ter
dificuldade na tarefa, mas a professora
não se importa.

O método utilizado pela professora para a alfabetização
é pouco inovador, porque não utiliza técnicas ou
mesmo recursos didáticos, tampouco recursos que
aprimorem ou absorvam habilidades.
O comportamento da professora em não ajudar
demonstra baixa preocupação com a aprendizagem dos
alunos.
Mostra que suas aulas não são planejadas

Algumas crianças mostram ter
dificuldade na tarefa de Português
porque não sabem ler

A professora não dá atenção às dificuldades das
crianças e não direciona tempo para a aproximação e
investir em habilidades e/dificuldades.

A professora entrega a prova de
Português, mais não lê a prova com os
alunos.

Não é um método, porque em algumas provas a
professora lê para os alunos.
A prova não é utilizada como processo de
aprendizagem, apenas é uma chacagem de
memorização

Passa uma tarde toda com a atividade
de Geografia

O método utilizado pela professora para a alfabetização
é pouco inovador, porque não utiliza técnicas ou
mesmo recursos didáticos, tampouco recursos que
aprimorem ou absorvam habilidades.
Da mesma forma que não são feitas contextualização
da atividade com a sociedade, com o ambiente ou
mesmo com o ambiente vivido pelos alunos.
O comportamento da professora em não ajudar
demonstra baixa preocupação com a aprendizagem dos
alunos.
Não há planejamento das aulas

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Sobre o método de ensino aplicado no objeto de estudo destacam-se (Quadro 12):

não tem objetivos claros para a alfabetização definidos, cópia do quadro, repetição, sem

preparar aula, sem uso de recursos didáticos, não contextualiza a atividade com o ambiente, a

prova é de memorização e em alguns momentos não prepara antecipadamente as atividades a

serem utilizadas em sala de aula. Ou seja, o processo de ensino desenvolvido pela professora

não é inovador e sim tradicional, bem como sem utilização de recursos didáticos para o

processo ensino aprendizagem e, tampouco, por uso de estratégias para atuar em outras

habilidades.

Assim, há lacunas profundas no processo de Alfabetização para os alunos,
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segundo Cardoso (2004) e Lopes, Abreu e Mattos (2010) faltam: definir os objetivos para a

alfabetização, ter uma clara noção sobre os níveis de aprendizagem dos alunos (há alunos que

tem dificuldade em Português e Matemática e não há nenhuma ação por parte da professora

para resolver estas deficiências), desenvolver atividades propícias para a aprendizagem.

Da mesma forma, os pontos levantados neste item corroboram com o que foi

abordado por Soares (2016): o contexto escolar não é adequado para a alfabetização, a

professora não sabe as dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem, bem como

conecta com a relação social do processo de Alfabetização da classe pobre, não há um

caminho trilhado/traçado para se alfabetizar os alunos.

A categoria de análise Controle de sala de aula (quadro 13) pode ser aglutinado

com a categoria Processo de Penalização dos alunos. Estas duas categorias são consequência

da primeira categoria (uso de tempo em sala de aula), ou seja, o tempo utilizado em sala é de

baixa qualidade e, sobretudo, porque muito tempo não é utilizado em sala de aula para as

atividades de Alfabetização, assim a ociosidade dos alunos levam a agitação e falatório e para

que a professora tenha o controle da sala há intimidação, coerção e ameaças, bem como

colocam os alunos em posição de subjulgados (de cabeça baixa).

Essas questões representam que a sala de aula não é um espaço propício e

estimulante a Alfabetização (SOARES, 2016), não é trabalhado a auto-estima dos alunos

(LOPES, ABREU e MATTOS, 2010). Da mesma forma, como destacado por Paulo Freire,

que a postura do professor opressor é aquele que se coloca como provedor do saber, criando

uma relação vertical do professor para o aluno (FREIRE, 1996).

QUADRO 13: CATEGORIADEANÁLISE: CONTROLE DE SALADEAULA
Prática de alfabetização Análise

Quando as crianças falam num tom mais alto ela
grita mais alto ainda
Quando para sala volta grita bem alto com as
crianças.
Quando a professora volta grita com os alunos. A
sala de aula fica em silêncio porque fica olhando
para os alunos de cara feia.
A professora sai da sala de aula, volta e grita com os
alunos pedindo paz

ação intimidadora da professora.
Não há método que envolva os alunos

A professora pede que todas as crianças fiquem de
cabeça baixa
A professora sai da sala de aula com frequência, ao
voltar os alunos estão agitados, ela ao entrar pede

Intimidação e exercício de poder por
parte da professora
Intimidação das crianças colocando
medo.
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aos berros que as crianças fiquem de cabeça baixa.

A professora pergunta para os alunos se eles
estudaram.
E ainda faz ameaça: quero ver na hora da correção.

A Intimidação parece ser uma parte do
processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

QUADRO 14: CATEGORIADEANÁLISE: PROCESSO DE PENALIZAÇÃO DOS
ALUNOS

Prática de alfabetização Análise

A professora pede para uma aluna responder a
atividade de Matemática no quadro mas a aluna
não consegue e a professora grita, pergunta o
que vocẽ estava fazendo na hora da explicação
a criança começa a chorar.

Processo de ensino tradicional, com
penalização do erro.
A professora usa sua autonomia dentro de sala
para intimidar as crianças.
Dessa maneira ela bloqueia a crianças porque
o aluno passa a ter medo da professora. Ela
poderia mostrar para a criança onde estava o
erro e não gritar com a criança.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Nesta categoria de análise Contraposição do método de ensino desenvolvido pela

professora de Educação Física foi incluída nas categorias por saltar aos olhos a distinção de

atuação entre as duas professoras, ou seja, mesmo atuando no mesmo espaço escolar as

atuações e os resultados são flagrantemente diferentes. Esta professora de Educação Física

mostra claramente quais são os objetivos da atuação, dialoga com os alunos horizontalmente

como se não houvesse distância, utiliza atividades relacionadas com os objetivos da

Aprendizagem e, sobretudo, utiliza a afetividade como ferramenta de aproximação e

transformação do ambiente escolar. Essas características combinam com todos os teóricos

utilizados neste trabalho de conclusão de curso, Cardoso (2004), Lopes, Abreu e Mattos (2010)

e Soares (2016), porque atendem as necessidades: teóricas para a Alfabetização (ter o objetivo

claro para a alfabetização, planejar atividades, ter ideia das dificuldades de cada aluno) das

necessidades operacionais (prepara e aplica atividades, usa atividades significativas para a

alfabetização e transforma o ambiente escolar propício e estimulante para a Alfabetização).

No que tange a diferença de abordagem no processo de Aprendizagem, foi

realizada uma intervenção na perspectiva do incentivo a leitura pelo pesquisador. Para a

realização da atividade foram feitos procedimentos de aproximação com os alunos através de

uso de um crachá, para assim continuar com a roda de conversa visando transformar o espaço

escolar em um ambiente propício para a Alfabetização e na sequência foi realizada a contação

de história de um livro intitulado: “Douglas quer um abraço” que possibilitou a participação
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dos alunos. Após essa fase foi realizada uma discussão sobre a leitura, na sequência fez-se a

contextualização da leitura, com foco no abraço, na vida cotidiana de cada um. Para finalizar

as atividades, cada aluno, com auxílio da pesquisadora confecionou um livro em 3D, ou os

chamados pop ups.

O resultado da atividade foi impactante para os alunos porque nunca tinham

desenvolvido nenhuma atividade prática em sala de aula e que combinasse com um processo

de Alfabetização, no máximo manipulavam massinhas mas sem nenhuma abordagem que

fosse capaz de estimulá-los para a Alfabetização. A professora ficou impressionada com a

aceitação dos alunos e reiterou que a Escola exige conteúdo e ela só trabalha com conteúdo no

quadro negro.

QUADRO 15: CATEGORIADEANÁLISE: CONTRAPOSIÇÃO DOMÉTODO DE
ENSINO DESENVOLVIDO PELA PROFESSORADE EDUCAÇÃO FÍSICA

Prática de alfabetização Análise

A professora de Educação Física (EF)
entra na sala de aula e diz boa tarde
crianças com uma voz bem suave, em
seguida faz uma retrospectiva das suas
aula com as crianças porque está
finalizando o terceiro bimestre.
Pergunta para cada aluno qual foi a
brincadeira que eles mais gostaram e
cada um se manifestou e respondeu.
Depois ela colocou no quadro três
brincadeiras e que a mais votada seria
aquela que iriam brincar no pátio da
escola. A brincadeira que ganhou foi
cai no poço

A postura da professora de EF é distinta da professora
da sala, introduzindo atividades que incluam os alunos,
se aproximado deles, bem como, aproximando os
alunos.
Essa professora aplica uma abordagem diferente ao
trabalhar com as crianças em uma escola que não tem
recursos e é mais importante que faz um trabalho
humanizado, com poucos recursos.
O resultado da abordagem transforma a sala, onde as
crianças se mostram criativas, alegres e, o mais
importante, há interação com o colegas e o respeito.

Na atividade da professor a de
Educação Física uma não quer
participar da brincadeira.
A professora (EF) levou todos os
alunos para o pátio para cantar músicas
infantis

O processo de ensino da professora é diferenciado e
humanizado, porque ela vai até sua mesa pega o aluno
pela mão e beija seu rosto e a criança muda o seu
comportamento imediatamente
Há uma possível aproximação da professora com o
aluno, demonstrando que o processo ensino
aprendizagem é dotado de afetividade.

A professora de (EF) permanece com
os alunos até o último pai chegar para
levar seu filho.

A professora se mostra bem comprometida com seu
trabalho.

A professora de (EF) faz uma
retrospectiva das suas aulas antes da
prova. Algumas crianças mostram ter

As informações prospectadas das atividades da
professora de Educação Física demonstram que ela tem
um plano, que ela demonstra ter um objetivo a
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dificuldade na tarefa.
Quais as brincadeiras do tempo de
vovó.

alcançar, como exemplo, relacionar as crianças, suas
famílias e as brincadeiras antigas.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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7. PRÁTICAEM SALADEAULA

7.1 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE LEITURACOM CRIANÇAS DO 1º ANO DAESCOLA
PESQUISADA

No primeiro momento a coordenadora da escola foi a mediadora entre a docente

da turma do 1º ano do ensino fundamental e a estagiária (Suelen). Nos primeiros dias a

professora se manteve resistente a permanência de uma pessoa observando sua prática dentro

da sala de aula. Logo nos primeiros dias, por meio da pesquisa-ação ficou claro que a

professora não usava leitura como recurso nas suas aulas.

7.2 DESCOBRIR COMO É SER CRIANÇANO MUNDO DA FANTASIA

No primeiro dia da prática de leitura com os alunos do 1º ano do Ensino

Fundamental, como não sabia o nome de todos foi confeccionado um crachá para cada aluno

com o respectivo nome. Dessa maneira, seria fácil a nossa interação durante a atividade. A

sala de aula é extremamente pequena e quente, o ar-condicionado não estava funcionando, por

essa razão pedi que cada fileira empurrasse sua carteira para trás e viessem para frente da sala,

esse processo contínuo com os demais alunos.

Quando todos estavam na frente da lousa foi solicitado que formasse um círculo,

em seguida foi perguntando como a vinda de cada um até a escola. Neste momento, todos

queriam falar durante o desenvolvimento da atividade. Na hora da atividade foi necessário

pedir para as crianças que quem quisesse falar ou perguntar poderiam levantar as mãos sem

gritos, os alunos corresponderam a expectativa. Segundo Paulo Freire, (2003, p. 177), “ O

educador ou educadora como um intelectual tem que intervir”. Neste sentido, a pesquisadora

iniciou a história do livro “Douglas quer um abraço” do autor David Melling, foi perguntando

para os estudantes o que era título do livro? Quem era o ilustrador? E o autor ? Todos não

sabiam do que se tratava. Em seguida, foi explicando e mostrando o papel de cada um na

elaboração do livro e todos os alunos ficaram bem surpresos.

Quando a história foi iniciada todos ficaram bem atentos sem falar nada. Foi

perguntado para os estudantes qual seria o abraço que Douglas queria? Responderam que

iriam descobrir. Nesse momento o acordo feito foi respeitado, levantar as mãos sem gritar e
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todos ficaram dentro do acordo. As crianças responderam que seria um jacaré, cobra, tucano,

no entanto, as crianças não conseguiram acertar e, quando chegava a outra página todos

diziam “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

Durante a história as crianças queriam descobrir o que viria logo em seguida, foi

gratificante perceber que os estudantes estavam envolvidas com a história, todos ficaram

atentas: “É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias …

Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, é ter um caminho absolutamente

infinito de descoberta e de compreensão do mundo... (ABRAMOVICK, 2008, p. 16)”.

Depois foi perguntado qual foi a parte da história que mais gostaram responderam

que foi na hora que o Douglas limpa o rabinho peludo do coelho e todos riram bastante.

No segundo dia da prática de leitura com as crianças, foi trabalhado o livro do

autor Jean Luc Fromental, a história foi iniciada e todos ficaram atentos com a história que

falava de números. As crianças queriam adivinhar a quantidade de pinguins. A leitura do livro

foi algo que as crianças relataram ter gostado bastante e uma aluna perguntou “como é viver

com tantos pinguins dentro de casa?” A pesquisadora respondeu: “Não é fácil porque

precisamos de clima extremamente frio, como conta a história que eles foram enviados para

um estado frio, região sul do Brasil”. Depois foi solicitado para cada aluno falar da história,

alguns relataram que não sabiam que os pinguins viviam em locais frios. Outros disseram que

não gostariam de ter tanto pinguim dentro casa.

Em seguida foi explanado que o ano tem 365 dias e que cada mês tem 28 dias, 30

dias e 31 dias, os estudantes não sabiam dessas informações. Foi feita ainda a pergunta sobre

qual era o clima da região norte? Não souberam dizer. Foi explicado que era clima quente

úmido, e onde os pinguins foram enviados era clima tropical, alguns alunos pensaram que era

em outro país então foi explicado que mesmo tendo climas diferentes faziam parte do Brasil.

Todas as crianças ficaram contentes com a história, todos atenciosos para

descobrir o fim, quando chegou ao fim as crianças disseram: “não sabia que era possível viver

com tanto pinguins”.

Na terceira prática de leitura foi executado o livro intitulado “Peppa”, da autora

Silvana Rando. Num primeiro momento foi trabalhado qual a função do autor, ilustrador e

depois perguntado o que eles estavam achando das rodas de leitura. A resposta veio em forma

de coral gritando que “era legal”.

Logo em seguida a história foi contada e como foi feito um combinado todos

ficaram em silêncio, as mãos eram levantadas apenas para fazer pergunta referente a história.

Teve uma aluna que disse: “não quero ter um cabelo desse”. Nessa hora a leitura foi
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interrompida pela pesquisadora (Suelen), foi feito a pergunta: “Por que?” A aluna respondeu:

“Acho feio”, quando a pesquisadora pontuou que precisavam se aceitar como de fato eram.

No fim da história todas as crianças perceberam que o fundamental não é alisar os

cabelos e se privar do que gosta, o respeito começa com a gente mesmo nos aceitando. Sendo

assim, foi trabalhado com as crianças a partir da leitura do livro “Peppa” a questão do respeito

(conforme figura abaixo) e elas demonstraram gostar muito da leitura.

FIGURA 1 - ATIVIDADES DO LIVRO “PEPPA”

Fonte: Página de atividades do livro escaneada pela autora, 2018.

Sempre um aluno levantava a mão para dizer que conhecia alguém diferente. Foi

explanado para os estudantes que sempre vai existir alguém diferente. Nessa hora foi

solicitado que todos colocassem suas mãos na frente e olhassem para os dedos e percebessem

que nem os dedos das nossas mãos são iguais. Percebeu-se então que, “a busca de

informações sobre os temas permite, também, uma apresentação da informação recolhida em

diferentes fontes, favorecendo, assim a socialização da leitura” (SOUZA, CORRÊA,

VINBALL, 2011, p. 149 ). Foi percebido ainda que, a professora pode e precisa criar
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maneiras diferentes para abordar o que julgar necessário para a aprendizagem de seus alunos,

dentro dos objetivos propostos para a Alfabetização.

Trabalhar o respeito com as crianças foi importante porque todos conseguiram

entender a essência da leitura, cada estudante queria falar um exemplo de respeito que eles

faziam dentro de casa e abriu-se espaço para cada aluno explanar, momento em que os

estudantes demonstram sentirem-se importantes.

Na atividade seguinte, cada estudante recebeu o material para confeccionar seu

livro em 3D, ou seja um livro com imagens em alta definição, os chamados pop ups (vide

imagem abaixo):

FIGURA 2 - ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE LIVRO POP UP

Fonte: Fotos realizadas pela autora, 2018.

Algumas crianças mostraram ter dificuldade na hora de cortar e colar as folhas e

as imagens para a confecção dos livros. Foi detectado então que as limitações “[...] não podem

ser consideradas obstáculos que rotulam ou coíbem […] podem ser superadas, minimizadas

por outras formas incentivadas por desafios aprendidos” (DOHME, 2009, p. 114). Ficou claro

então que um dos papéis essenciais para o professor no momento é intervir na hora da
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aprendizagem do aluno.

Durante a elaboração do livro todos os alunos ficaram concentrados na sua

atividade, teve momento que para alguns seria apenas cortar papel e colar, mas quando as

crianças começaram a ver os resultados ficaram alegres por terem produzido o próprio livro

de leitura. Com esta atividade constatou-se que “[...] A literatura, enquanto obra de arte,

estimula o desenvolvimento estético de cada pessoa” (SOUZA; CORRÊA; VINBAL, 2011, p.

152). Utilizar a leitura como ponto de partida na aprendizagem das crianças é fundamental,

pois elas se sentem a vontade para falar de algo por meio do incentivo à leitura.

Com a leitura inicial do livro foi extremamente importante porque as crianças

queriam adivinhar a quantidade de pinguins que viriam na próxima página. Neste momento,

percebe-se que “A escola tem um papel não apenas de indicar obras que contenham esse

material, mas de, sobretudo, estimular a circulação da cultura oral” (ALVES; SOUZA;

GARCIA, 2011, p. 50).

No final, todos os alunos erraram o resultado do total de pinguins, mas nessa hora

foi possível incentivar as crianças para exercitarem a imaginação pois “O sonho e o

imaginário são excelentes instrumentos para os estudantes se desenvolver de forma

equilibrada e harmoniosa”. (ALVES; ESPÍNDOLA; MASSUIA, 2011, p. 103).

FIGURA 3 - ATIVIDADE DO LIVRO “PINGUIM”

Fonte:material escaneado pela autora, 2018.
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Sabemos que enquanto o estudante se envolve, cria e recria o mundo ao seu redor.

Neste sentido, a imagem de professor que trabalhe a leitura na perspectiva de formar cidadãos

críticos se torna fundamental para o processo de aprendizagens significativas e contribuir

assim para o desenvolvimento de crianças, jovens e/ou adultos em suas múltiplas

representações
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8 CONCLUSÃO

A partir dos dados coletados na pesquisa e nas análises realizadas, tendo como

referência os teóricos fica evidente que não há, no caso estudado, uma proposta de

Alfabetização para os estudantes do 10 ano do ensino fundamental da sala observada. Se a

proposta desenvolvida for analisada a luz da corrente conservadora da educação e conteudista

haverá lacunas importantes, porque no ambiente estudado há baixa eficiência do uso do tempo

por parte da professora regente da sala, da mesma forma que não trabalha com conteúdos de

maneira exaustiva.

Fica mais grave quando a análise é feita por uma abordagem mais atual da

Educação, como destacado por Soares (2016), que é aquela que define os caminhos para se

chegar a Alfabetização dos alunos das áreas mais vulneráveis. O processo de ensino

desenvolvido e analisado no estudo não é inovador e sim tradicional, bem como sem

utilização de recursos didáticos para o processo ensino aprendizagem e, tampouco, por uso de

estratégias para atuar em outras habilidades.

Assim, destaca-se que os objetivos propostos foram atingidos, porque a pesquisa

foi realizada e produziu dados capazes de analisar o objeto de estudo, definição das práticas

desenvolvidas na sala de aula para a Alfabetização e para a Leitura, demonstrando que não há

prática eficaz e libertadora da Alfabetização e, tampouco, para a introdução da leitura no

ambiente escolar dos alunos.

Entretanto, é importante destacar que no ambiente escolar analisado há um

processo em andamento importante e que é desenvolvido pela professora de Educação Física,

porque esta docente desenvolve atividades significativas para a Alfabetização, desenvolve um

plano que tem objetivos definidos, bem como humaniza a relação no ambiente escolar e se

aproxima dos alunos afetivamente.

Por fim, as três atividades lúdicas desenvolvidas com as crianças produziu

informações importantes, porque a adesão e a participação das crianças foi unânime,

demonstrando que elas tem interesses em atividades que chamem atenção pela forma e o

conteúdo de Literatura. É importante destacar que as atividades lúdicas introduzem o

conteúdo formal e contribui para a Alfabetização de maneira bem mais agradável.
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APÊNDICES
APÊNDICEA - Registro das observações em sala de aula no período de 13
a 24 de setembro de 2018

Observação 13 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 15 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada, porque não tem outro espaço
para ficarem. Em seguida, todas as crianças são convidadas pela coordenadora a se dirigir
para o pátio da escola para fazer a oração do Pai Nosso que durou três minutos. Todas as
crianças ficaram sentadas no pátio da escola. Em seguida, todas as turmas foram para as suas
respectivas sala de aula com as professoras regentes, exceto aquela que é objeto desta
observação .
As crianças entraram na sala sem a professora e por esta razão os alunos faziam babunça e
conversavam em voz alta. vera, que é acompanhante de duas crianças “especiais”, tentava
controlar o falatório e em seguida pediu que as crianças colocassem na mesa da professora os
cadernos e as agendas.
A professora especialista acompanhoua uma criança que tem síndrome de down e uma menina
que tem problemas de locomoção nas pernas (locomoção impossibilitada).
A professora regente da turma entrou e uma aluna lhe deu de presente uma pequena bolsa. A
primeira atividade foi a distribuição dos livros de Geografia e em seguida a professora
escreveu no quadro o cabeçalho e outras coisas conforme descrito na integra abaixo:

Escola Municipal XXXXX
Porto Velho, 13 setembro
Professora: _______
Aluno (a)
1º B

Atividade de Geografia

Atividade de Geografia sobre o Rio Madeira.

1- O rio madeira, no início da descoberta, descia do leito do rio muita madeira

2- Comércio: é o conjunto de lojas , padaria, farmácias, marcado, cinema, açougue e feira

3- De casa para a escola quais os comércios que vejo: loja, mercado, marcenaria, loja de
informática, churrascaria.
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A professora regente terminou de passar no quadro a revisão de Geografia e foi para sua mesa
corrigir os cadernos de Geografia, que no dia anterior passou para as crianças estudarem para
avaliação do terceiro bimestre, nesse meio tempo os alunos copiaram a atividade.
A professora da sala perguntou para uma aluna se passeava com sua família no “Espaço
Alternativo”, a qual respondeu positivamente. Os outros alunos também queriam compartilhar
com a professora onde passeavam com sua família, mas a professora num tom bem grosseiro
disse: “que não queria saber”.
A merendeira da escola vem antes da merenda para saber quantos alunos tem na sala. O tempo
de merenda por cada turma é de dez (10 minutos), primeiro são as crianças do 1º e 2º e depois
o 3º, 4º e 5º ano são liberados para o lanche.
Na sequência a merendeira volta na sala e anuncia a merenda e primeira criança ser liberada é
aluna que tem problema de locomoção nas pernas porque ela tem problema de locomoção e
usa um andador.

Atividade de Matemática

1- Desenhe uma dezena de bolas

2- Responda:
2+5=
3+5=
4+3=
2+3=
5+5=
4+4=

Os alunos terminaram de copiar ao mesmo tempo que a professora. A professora não fez outra
atividade com as crianças, por isso ficaram conversando entre si quando o som da voz
aumentava a professora grita mais alto e as crianças diminuem um pouco.
A professora começa a correção do caderno de Matemática da atividade do dia anterior. Cada
criança deixa o caderno na sua mesa da professor que passa o visto. Enquanto todos os
cadernos se encontram na sua mesa, os alunos ficam sem fazer nada. Em seguida coloca um
recado na agenda do aluno (cada crianças tem a sua). O barulho produzido pelos alunos
continua. Por fim, a professora faz a entrega do caderno de Matemática junto com a agenda
com o recado de que no sábado (15/09/2018) a escola estaria realizando um bazar e a
participação dos pais seria fundamental; segundo os relatos, nesse dia teve brinquedo teve
pula – pula, picolé e entre outras atrações para as crianças.
A professora diz que vai fazer a correção das contas de Matemática; quando uma criança
errou as contas a professora pediu que o aluno respondesse em voz alta e esse mesmo
procedimento fez com outra criança.
A professora continuou colocando o bilhete na agenda de alguns alunos. Nesse meio tempo,
ela conversou com a professora Mariselma sobre o planejamento de terça-feira 18/09/2018 e
as crianças ficaram sem fazer nada.
As crianças ficaram conversando e produzindo muito barulho, nesse mesmo tempo a
professora faz a correção individual com uma aluna e pediu que fizesse a soma no quadro, a
aluna foi chamada pela professora para ir na frente e resolver uma conta mas não conseguiu.
Como a aluna não obteve sucesso começou a chorar, mas a professora foi firme, pediu que
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cada aluno respondesse em voz alta para sua colega ver como que responde.
A professora pediu para a aluna ir até a sua mesa, a professora mostrou para a aluna que ficou
em pé na frente da professora todo tempo porque estava errada sua atividade, professora
ajudou essa menina até à contar com os dedos. A professora finalizou a correção dessa
atividade às e só depois pediu que a aluna voltasse para sua mesa.
A professora pediu que guardasse os materiais e passou frases curtas no quadro:

1- O pato nada na lagoa

2- O número sete é bonito

3- Zélia comeu o bolo

4- Maria ficou com o bebê

Pediu que cada aluno lesse uma frase diferente, ao total a professora passou vinte frases
diferentes e essa atividade foi finalizada.
A professora de Educação Física entrou na sala, falou boa tarde, e em seguida começou a falar
do palco giratório e pediu que as crianças fossem prestigiar o espetáculo do palhaço Biribiri,
no dia 14/09/2018 às 19:00hs. Depois disse que estava no fim do semestre e perguntou o que
elas aprenderam com suas atividades e quais as brincadeiras que mas gostaram. As crianças
responderam: “pé de lata, fazer novela, cantar algumas músicas”. A professora Educação
Física fez uma retrospectiva das aulas como a vovó brincava no tempo de criança.
A professora de Educação Física pergunta quais as brincadeiras que eles brincavam nas suas
aulas e quais as brincadeiras que mas gostaram “pular corda, elástico, rouba bandeira” dentre
outras.
A professora de Educação Física coloca em prática a brincadeira de “cai no poço” e que
começa dentro de sala de aula chamando um aluno e venda seus olhos e pergunta: “que tipo
de fruta a criança quer?” (maçã significa abraço, pêra aperto de mão, uva um beijo no rosto); a
professora faz esse procedimento com todas as crianças. (A professora regente da sala
observada ficou na sala dos professores conversando com outros funcionários da escola)
Durante a execução da brincadeira as crianças se mostram bem felizes e boa interação com os
colegas as só um deles não quer participar da participar da brincadeira, mostrando
agressividade com os colegas e chegou até bateu noutro, simplesmente porque o colega pegou
nele e pediu para ele participar. Depois a professora chamou ele na frente, mas ele saiu
correndo da sala dizendo em voz alta que não queria participar. O comportamento da
professora foi positivo, porque mesmo que ele não quisesse brincar ela fez um carinho, dando
um beijo na bochecha e um abraço. O resultado foi imediato, porque ele ficou calmo e ficou
na sala sem chamar atenção da professora.
Todos as crianças foram com a professora para o pátio da escola cantar músicas infantis,as
crianças gostaram da ideia e começaram a gritar de alegria.

“O Cravo Brigou Com a Rosa”

O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada
O cravo ficou doente
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A rosa foi visitar
O cravo teve um desmaio
E a rosa pô-se a chorar.

Os pais chegam gradativamente e pegam seus filhos. A professora de Educação física
permaneceu com as crianças até a última criança ir embora com o pai ou responsável. Quando
toca o sinal uma boa parcela dos alunos já foram embora.

Observação: 17 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 19 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
pela coordenadora da escola a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso-
(3 min), onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as
salas de aula.
A professora não entra no mesmo momento com os alunos. Mas ao entrar na sala já pede para
as crianças fazerem a revisão de Ciências e distribui os cadernos para cada aluno.

Atividade de eletricidade

 Antes da descoberta da eletricidade a vida não era assim.
 Não existem os aparelhos da nossa cozinha e outros eletrodomésticos e as pessoas
tinham muito mais trabalho para fazer as tarefas do dia, como passar roupa.

 Calor é a energia nesse corpo.
 Calor passa dos corpos de maior temperatura para menor temperatura.
 Calor passa para o meio ambiente. A luz do sol. O sol é uma estrela.
 No universo existem bilhões de estrelas e muitas delas são bem maiores que o sol mas,
vista na terra.
 Elas parecem menores do que o sol porque estão mais distantes.
 Toda as estrelas têm luz própria. Porque em seu anterior acontecem explosões que
produzem luz.

A professora terminou de passar o exercício e saiu da sala de aula dizendo que iria na direção
da escola, enquanto isso dentro da sala os alunos ficam dispersos e alguns gritam pedindo
silêncio mas não são atendidos os pedidos do colegas.
O conteúdo de calor não tinha no livro dos alunos por essa razão, ela tira da internet na hora
da aula e na frente dos alunos usando o seu celular como fonte para transcrever o conteúdo.
Quando a professora volta ela grita e todos ficam em silêncio, segue direto para sua mesa,
folheia um livro que o Ministério da Educação disponibiliza no início do ano letivo
(Letramento e Alfabetização- Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Autores: Ana Triconi,
Terezinha Bertin, Vera Marchezi, Ed. Ática). Esse livro a professora utiliza para trabalhar
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língua Portuguesa com as crianças, quando necessário levá atividades fotocopiadas.
O mesmo acontece na matéria de Matemática, a professora usa o livro da coleção Bem – Me –
Quer Alfabetização de Matemática – das autoras: Ana Lúcia Berdeaux, Cléia Rubinstein,
Elizabeth França, Elizabeth Ogliari, Vânia Miguel. Ed. do Brasil).
Para as outras matérias como Ciências, História e Geografia, a fonte de pesquisa é a internet e
outros livros que tem na escola tem.
A professora especialista se dedica somente a criança que tem Síndrome de Down, para as
outras crianças não há o menor interesse.
Ela tenta ajudar a aluna “especial” mas tem momentos que ela perde a cabeça e sai de perto da
criança, diz que não têm formação adequada para trabalhar com essa criança. Fala da
professora “Como pode criar uma lei para colocar crianças com problemas diversos se não
capacita pessoas para atender a necessidade da criança, apenas jogam dentro da escola passa
1º ano , 2º ano do ensino fundamental e quando chega no terceiro ano ficam retidas”
A professora regente da sala faz a chamada sentada da sua mesa e chama pelo número
respondendo presente, porque cada cada criança sabe o seu.
No dia anterior, a professora passou tarefa de Matemática para casa. Ela pede que cada aluno
coloque em cima da mesa o livro, que ela vai fazer a correção na lousa. Depois que ela
finaliza a correção sai da sala de aula.
E os alunos ficam sem ter outra atividade, as crianças ficam brincando entre si. A professora
especialista leva a aluna que tem limitações de locomoção ao banheiro.
Quando a sala fica sem professor os alunos começam a jogar papel entre si, dão gritos e tem
empurrão.
A professora regente ao voltar grita bem alto e os alunos ficam calmos. Logo em seguida
começa a corrigir a atividades de Ciências, que foi descrita acima.
Passa nas carteiras de cada aluno dando visto no caderno e no fim dessa atividade os alunos
são liberados para o lanche.
Os alunos não tem espaço para brincar depois do lanche e, tampouco, um lugar para fazer a
refeição; no espaço tem duas mesas pequenas que serve para colocar outros objetos no dia que
tem bazar os alunos ficam na sala e a professora busca o lanche no fim da merenda, todos vão
escovar os dentes, logo tem dia que o espaço utilizado está ocupado com outras coisas.
Termina o intervalo e as crianças voltam gradativamente para dentro da sala de aula.
Quando todas as crianças se encontram em sala de aula a professora se retira e demora um
pouco e os alunos começam outra vez a bagunça entre si, a sala volta ficar calma com a
chegada da professora e logo inicia a tarefa de Português:

Copie e leia letras com Y, K E W Recorte e cole 10 palavras com Y, K EW

Katia, Kaḱá, Walita, Wesley e Yure

Assim que terminar de escrever a atividade distribui os materiais necessários para
desenvolverem a atividade: cola, tesoura e livros.
A professora sentou na sua mesa e começou a preencher o diário de classe. A professora
especialista saiu da sala para comprar lanche para a professora regente da sala e a aluna que
tem síndrome de down ficou sozinha. Ela voltou com o lanche. E as duas ficam comendo e
falando de assuntos pessoais. Nesse intervalo todos os alunos ficam nas suas mesas tentando
fazer a tarefa de Português.
Os estudantes mostram ter dificuldade para desenvolver a atividade, mas a professora não
ajuda e apenas fornece o material. Quando um aluno pede ajuda ela diz que já explicou.
A professora fez a anotação na agenda das crianças para levarem para casa, que consistia
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numa tarefa no livro de Português.
Nesse intervalo as crianças estavam fazendo a atividade de colagem das palavras Y, K E W.
Os estudantes fazem barulho porque alguns terminaram e ficaram sem fazer nada, mas a
professora não distribui outra atividade para quem já terminou pede para aqueles que
terminaram baixar a cabeça.
Tocou o sino para a saída e a professora continuou no recado da agenda, conforme fosse
terminando de colar o recado entregava para o aluno e estava liberado.

Observação 18 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 14 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
pela coordenadora da escola a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso
(3 min), onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as
salas de aula.
A professora de Educação Física pergunta quem foi no palco giratório algumas crianças dizem
que foram outras relatam que ficaram em casa porque não tinha quem levasse.
Ao terminar a conversa com os alunos, começa a fazer a chamada, também faz um elogio a
uma aluna dizendo: “você está linda de óculos”.
A mesma professora faz uma retrospectiva das suas aulas e diz que será a última antes da
prova.
Ela perguntou quais eram as brincadeiras do tempo da vovó e quais eram as brincadeiras
populares, por exemplo: Pega – pega, Pula Corda, Passa o Anel, Cai no Poço, Boca de Forno
e Queimada. Continuando, ela faz uma lista de brincadeiras que eles praticaram ao longo do
semestre e questiona, para cada um, qual seria a brincadeira que eles gostariam de brincar
novamente, a brincadeira de queimada foi a mas votada por eles e pular corda.
Depois que os alunos escolheram quais as brincadeiras que iriam brincar no pátio da escola, a
professora pede que todos vá para fora da sala de aula. As crianças foram convidadas para
brincar no pátio de queimada e pular corda e demorou apenas 3 minutos para iniciar a
brincadeira. Nessa brincadeira, os alunos aprendem a respeitar o outro por exemplo: tem uma
aluna com problema de locomoção o colega que está do outro lado só pode jogar a bola
quando a aluna , estiver no fim da quadra, quem queima o adversário pede desculpas e a
brincadeira segue por 22 minutos.
Todos os alunos começam a pular corda a professora chama um por um com o objetivo de
incluir a aluna (que tem problemas de locomoção) que brinca mesmo com seu andador e se
diverte.
Termina a brincadeira e todos tomam água e retornam para sala de aula. A professoraregente
passa nas carteiras recolhendo os livros de Português e as agendas. A educadora passa inicia a
escrita dos exercícios no quadro, incluindo o cabeçalho:

Escola Municipal XXXXXXXXX
Porto Velho, 18 de setembro
Professora:
Aluno (a)
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1º B

1- Separe as sílabas:

Boneca

Jabuti

Caju

Dedo

Revisão de Língua Portuguesa:

O jabuti

Biju é o jabuti
Ele é de juca

Juca da caju ao jabuti
O jabuti é belo

1- Quem é o jabuti?

2- O que o juca dá ao jabuti?

3- De quem é o jabuti?

4- Separe as sílabas: boneca, jabuti, caju, dedo

5- Reescreva com letra cursiva: Copo, dia, Aline, maca

6- Forme palavras: ba- be- di- do- a- e- i- o- u- ca-ve-li--lama-ne-
sá-ta-pa-ri

Termina de escrever a atividade na lousa e em seguida senta na sua mesa para colаг os
recados que a direção entregou para ela, comunicando os pais que não terá aula na quarta e
quinta-feira, porque o corpo docente da escola vai estar no congresso de educação.
As crianças saíram para o lanche, ao terminar de comer voltam para sua sala e gradativamente
todos estão na sala.
A professora pede que fiquem de cabeça baixa e o silêncio reina na sala de aula, depois de
alguns minutos a professora pede para os alunos continuar na atividade descrita acima. A
professora permanece na a agenda dos alunos, nesse meio tempo as crianças tentam responder
a atividade alguns mostram ter bastante dificuldade porque não sabem ler. Professora sai da
sala e consequentemente os estudantes fazem bagunça. Nesse momento todas as crianças se
jogam na bagunça, tem crianças que joga bola no outro colega feita de papel. Quando a
professora chega tudo fica tranquilo, porque ela grita bem alto perguntando se tem algum
doido na sala de aula.
A professora apaga o quadro do exercício de Português, começa a correção com todos os
alunos sentados nas suas mesas. Ao terminar a correção passa outra atividade



51

4– Circular nas palavras K, Y e W

YARA

WESLEY

KAKÁ

WALITA

YURE

Quando terminou de passar atividade no quadro, volta para sua mesa continua colocando
recado nas agendas das crianças. A sala está fica em silêncio porque a professora fica toda
hora olhando de cara feia para os alunos. As duas professoras que estavam na sala de aula
ficam falando sobre o congresso que vai acontecer. A professora especialista tenta ensinar os
números para uma aluna que tem Síndrome De Down, mas ela não tem paciência para ensinar
a criança, diz logo “que ela não vai aprender e que a família não ajuda em casa” a crianças
fica sem saber o que fazer e grita ela pede para a aluna parar de gritar pegando no braço da
aluna e colocando a criança de frente para a lousa.
Logo em seguida entra a secretária da escola, fica por alguns minutos conversando sobre o
plano de aula, quando a secretária se retira da sala de aula a professora e começa a fazer a
correção da última atividade descrita acima. Ao fim da correção volta para sua mesa e faz a
chamada, chama cada aluno pelo número e todos sabem seu número e respondem.
A professora regentese ausenta da sala por um período longo e fica apenas a professora
especialista na sala, mas os alunos ignoram a presença dela dentro de sala e a bagunça começa,
as crianças fazem bola de papel e jogam em si. A professora regente quando retorna grita
novamente e senta na sua mesa. E apenas fica olhando para os alunos dá um sermão dizendo:
“Não posso ir na direção da escola que vocês fazem a festa”
Quando termina seu sermão, a professora vai na carteira de uma aluna que não sabe lê e
mostra como faz a separação de sílaba. A palavra para a criança separar é “balde” mas a
criança não obtém sucesso porque não sabe identificar as letras. Logo em seguida passa
atividade para casa no livro de Português, que é a revisão da prova da sexta – feira.
A professora chama atenção de aluno , dizendo “Que ele foi o único que não fez tarefa”. A
professora especialista fala de assuntos pessoais com a professora regente e por alguns
minutos, os estudantes ficam conversando sem nada para fazerem. A professora regente pede
para as crianças organizarem seus materiais para saída, nesse meio tempo coloca em ordem
seu plano de aula porque no fim da aula teria reunião com o corpo docente da escola.
A professora regente entrega uma atividade fotocopiada de Matemática para os alunos. Cada
estudante precisa contar quantas bolas tem na figura e colocar no quadrado e resultado ou seja
a quantidade exata de bolas ao lado. A professora continua na sua mesa mexendo no seu plano
de aula. E as crianças são liberadas conforme os pais vão chegando.

Observação 21 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
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Total de alunos: 14 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
pela coordenadora da escola a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso-
(3 min), onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as
salas de aula.
A professora regente entra na sala de aula recolhe as agendas e os livros de Português, depois
pede silêncios porque ela está se sentindo irritada.
Entrega a prova para os alunos, algumas crianças dizem que não sabem fazer a professora
responde “mandei vocês estudarem” dentro da sala tem alunos que não sabem ler e tem alunos
que pede ajuda para responder a prova, mas a professora diz que não vai ajudar “porque os
pais que tem obrigação de ajudar o filho tirar nota boa”.
A professora volta para sua mesa e fica no celular, logo em seguida sai da sala, os alunos
ficam sozinhos fazendo sua prova. Quando a professora volta grita pergunta quem já terminou
todos os alunos respondem dizendo que sim, a professora recolhe as provas e pede que os
alunos baixarem as cabeças.
A professora fica na sua mesa olhando de cara feia para os alunos, depois pede que levantei a
cabeça que terá revisão de Ciências para a prova :

1- Faça um desenho do dia e da noite

2- Pinte os elementos naturais: casa, árvore, nuvem, flor

3- Desenhe um tempo chuvoso

4- Desenhe um tempo ensolarado

5- As estações do ano: primavera, verão, inverno e outono

A professora passa a atividade não contextualiza e volta para sua mesa grita novamente com
os alunos e pede que estudem para a prova. As crianças ficam de boca calada, brincam em
silêncio com pintura. A professora sai da sala de aula e os alunos ficam jogando bola de papel
entre si, quando a professora retorna distribui massinha para cada aluno e senta na sua mesa.
Olha o celular depois mexe na sua bolsa, sai novamente da sala de aula. Quando volta entrega
as agendas com os recados colados para cada aluno entregar para os pais. A aula é encerrada
mais cedo porque terá reunião com o corpo docente da escola.

Observação 24 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 19 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
por uma das coordenadoras a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso-
(3 min), onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as
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salas de aula.
As crianças seguem para dentro da sala de aula com a professora, logo em seguida recolhe a
agenda e os cadernos de Ciências.
Inicia prova de Ciências, a professora faz a leitura da prova em voz alta e pede concentração
na hora da prova, senta na sua mesa para ver quem respondeu a atividade de Ciências. A
professora fica na sua mesa observando a sala de aula, olha para algumas crianças de cara feia,
não demora muito algumas crianças começam a entregar a prova para a professora.
Tem uma aluna que não sabe lê e entregou a prova toda respondida errada, mas a professora
disse: “não posso reprovar porque a lei a protege” e permanece na sua mesa olhando os
cadernos das crianças e os demais alunos ficam conversando porque terminaram a prova, mas
atrapalham os colegas que ainda não terminaram a prova a professora da sala não pede
silêncio, tem uma aluna que reclama de dor de cabeça a professora não ajuda a aluna.
A professora especialista se irrita com a aluna que tem Sindrome Down porque a criança não
quer fazer a prova e acaba levando-a para a sala da orientação. Nesse meio tempo três
crianças brincam de passar o anel, em seguida a professora chama cada aluno pelo nome e
entrega o caderno de Ciências, depois passa nas carteiras entregando o caderno de História,
passa a revisão de História.

Revisão para a prova de História que será no dia seguinte (25/09/2018)

1 – O que comemoramos dia 22 de agosto?

2- Escreva o nome da nossa escola?

3- Desenhe e pinte a bandeira do Brasil?

4- O que comemoramos no 2º domingo de agosto?

5- Desenhe e pinte sua escola?

Assim que termina de passar a tarefa na lousa, depois volta para sua mesa e chama cada aluno
pelo nome e entrega a agenda com recado do dia. Assim que termina de entregar as agendas,
começa fazer a correção de História, logo em seguida passa o visto nos cadernos dos alunos.
A professora começa a correção da prova de Ciências, a professora pede que todos os alunos
coloquem os materiais em baixo da mesa. Em seguida entra a mãe da aluna que está fazendo
aniversário ornamenta a sala com o tema da festa. Depois tira foto com as professoras e os
alunos da sala de aula. Depois entrega as sacolinhas da festa.
A mãe da aluna agradece “pelos presentes e a professora por possibilitar o momento de alegria
de sua filha com seus colegas” a professora pede que cada aluno vá ao banheiro escovar os
dentes.
Quando voltam todos para dentro da sala de aula a professora pede para ver os cadernos e
devolve para cada aluno. A professora finaliza a aula mas cedo porque não tem merenda na
escola todos, os alunos ficam no pátio da escola esperando os pais.
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APÊNDICE B - Registro das observações e participações em sala de aula no
período de 25 a 28 de setembro de 2018

Observação e participação 25 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 18 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
por uma das coordenadoras a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso-
(3 min), onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as
salas de aula.
Assim que termina a oração todas as crianças vão para sua sala de aula, as crianças ficam um
período sozinhas, enquanto a professora está na direção da escola, quando a professora entra
na sala todos os alunos ficam de boca fechada, mas ela olha de cara feia para todos e pergunta
“vocês estudaram para a prova de hoje quero ver na hora que eu for corrigir” em seguida
distribui a prova de História , faz a leitura da prova em voz alta e pergunta para os alunos se
tem dúvidas, todos os alunos ficam em silêncio. Nesse intervalo a professora fica na sua mesa
corrigindo a prova de História do dia anterior, a professora entrega os cadernos de Matemática
para cada aluno, passa uma atividade no quadro:

1- Escreva os números ordinais do 1º ao 20º

2- Copie os números de 0 a 70

3 – Escreva a partir de 20 em ordem decrescente

4- Escreva até 20 em ordem crescente

5 –Desenhe uma dezena de corações

6- Desenhe uma dúzia de bolas

7 – Resolva os problemas:

Maria tinha três blusas e ganhou mais quatro, com quantas blusas Maria ficou?

Guga tinha cinco bolas e ganhou sete, com quantas bolas Guga ficou?

A professora logo em seguida faz a correção da revisão de Matemática junto com os alunos
em voz alta, pede para cada aluno responder em voz alta, assim que termina a correção volta
para sua mesa para finalizar a correção da prova de História, a professora especialista se irrita
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com a aluna com tem Síndrome de Dawn porque a aluna não quer fazer a prova e deixa a
aluna com a orientadora para tentar a ajudar a aluna. A professora especialista só volta para a
sala de aula quando a aluna termina a avaliação com a orientadora. A professora continua na
correção e os alunos ficam sentados por um período de cabeça baixa porque a professora
mandou, mas aos poucos as crianças começam a conversar entre si.
A professora grita pedindo silêncio e olha de cara feia para todos os alunos. Próximo da aula
terminar as crianças ficam mais agitadas o ar- condicionado da sala de aula não está
funcionando e as crianças reclamam de calor, mas a professora diz”não posso fazer nada essa
escola não tem nada” a professora pede para cada aluno levar o caderno de Matemática na sua
mesa para registrar o visto no caderno. Depois a professora devolve o caderno de História e a
agenda para cada aluno levar para casa.
A professora fica na sua mesa apenas olhando na sua bolsa e fala ao celular, e as crianças
ficam conversando entre si outras até brincam de adoleta. Depois saí da sala de aula e volta e
libera as crianças para sair da sala de aula. Todas vão para o pátio da escola aguardar a
chegada dos pais ou responsável. As crianças estão sendo liberadas uma hora e trinta minutos
antes do normal, porque a escola não tem merenda para oferecer.
Não pude ajudar em nada dentro de sala de aula durante a minha observação e participação,
porque a professora da sala não permitiu ajuda de pessoas que não fosse membro da escola.

Observação e participação 26 de setembro de 2018

Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 18 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
pela coordenadora a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso- (3 min),
onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as salas de
aula.
A professora entrega a prova de Matemática para cada aluno pede silêncio e senta na sua mesa.
Os alunos dizem que não consegue fazer a prova toda, a professora diz” não quero saber agora
é minha hora de saber quem sabe de verdade” os alunos ficam sem dizer nada e ela volta para
sua mesa.
A professora recolhe a agenda e o caderno de Matemática e coloca na sua mesa, logo sai da
sala de aula.
Quando volta recolhe a prova de matemática e passa a revisão de Geografia:

1- Escreva o nome do principal rio de Porto Velho

2- Escreva o nome do nosso país

3- Escreva o nome do nosso município
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4- Faça um desenho do bairro e o tipo de comércio que existe

5-Desenhe uma zona rural

6- Desenhe uma zona urbana

A professora termina de passar atividade, logo sai da sala de aula nesse dia perguntei dela
porque ela saia tanto segundo a professora “gosta de pegar um ar fresco” nesse meio tempo os
alunos ficam sozinhos e a bagunça começa alguns jogam bola de papel no colega outros ficam
nas suas mesas gritando e batendo na mesa.
Quando a professora volta pede para eles baixarem a cabeça, a professora fica na sua mesa
colando o recado na agenda dos alunos, depois ela pede para guardar o material de cima da
mesa e distribui massinha para as crianças, volta para sua mesa mexe no celular.
Logo em seguida a professora sai da sala de aula, alguns alunos pegam a massinha do colega
e tem briga, como a professora não está o maior aluno diz que vai chamar a orientadora.
Quando a professora volta os alunos não contam o que aconteceu durante sua ausência. Como
a escola não tem merenda todos os alunos são liberados mais cedo, a estagiária (Suelen) não
fez nada porque a professora não autorizou.

Observação e participação 27 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 17 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
pela coordenadora a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso- (3 min),
onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as salas de
aula.
As crianças vão para a sala de aula, as duas professoras da sala de aula ficam do lado de fora
conversando, e as crianças ficam conversando entre si algumas mostram o lápis de cor para o
outro colega.
Os alunos vão para a sala de aula sem a professora, cada criança senta na sua mesa e
começam a conversar entre si.
A professora entra de cara feia e pergunta o motivo da conversa, senta na sua mesa e conversa
com a professora especialista sobre assuntos da escola como anda o desenvolvimento da
criança que tem síndrome de Dawn.
Em seguida recolhe a agenda e o caderno de Geografia, que no dia anterior passou conteúdo
para a prova que será aplicada em poucos minutos.
Entrega a avaliação para cada aluno, lê a prova em voz alta para os aluno, depois que distribui
e lê a prova volta para sua mesa, fica olhando o celular, conversa com a professora
especialista sobre qual loja comprou a roupa da filha dela. Nesse meio tempo algumas
crianças termina de fazer a prova, mas a professora pede para quem já terminou fazer silêncio
e baixar a cabeça para não atrapalhar os demais colegas. Fica na sua mesa corrigindo a tarefa
de Geografia que passou para casa, logo em seguida percebe que todos os alunos terminaram
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de fazer a prova, sai da sala de aula e as crianças ficam conversando e brincando entre si,
algumas brincam de passar o anel outras ficam imitando algum animal e pede para o outro
colega adivinhar. A professora entra na sala e conversa com a professora especialista sobre
alunos de outras turmas e da reunião que vai acontecer com o corpo docente da escola no fim
da aula, enquanto a conversa das duas os alunos ficam conversando.
A estagiária (Suelen) não trabalhou com nem uma criança porque a professora não autorizou.
A aula terminou mas cedo porque terá reunião com todos os funcionários da escola.

Observação e Participação 28 de setembro de 2018
Pesquisa de campo para trabalho de conclusão do – TCC
Curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Escola Municipal
Turma 1º B
Discente: Suelen de Queiroz Rebouças
Total de alunos: 16 presentes

Quando as crianças chegam na escola todas ficam na entrada do portão do lado de dentro,
porque não tem outro espaço para as crianças. Em seguida, todas as crianças são convidadas
pela coordenadora a se dirigir para o pátio da escola para fazer oração do Pai Nosso- (3 min),
onde todas as crianças ficam sentadas no pátio da escola e ao final seguem para as salas de
aula.
Nesse dia a professora entra junto com os alunos para a sala de aula, todas as crianças sentam
na sua respectivas mesas.
A professora recolhe as agendas, volta senta na sua mesa, conversa com uma outra professora
da escola depois. E as crianças ficam na suas mesas sem fazer nada, e a professora pede
silêncio para os alunos. Em seguida passa tarefa no quadro:

Atividade de Matemática

1- Calcule as continhas:

5+3=
3+4=
3+1=
4+5=

Calcule as continhas de menos(-)

9-5=
5-2=
8-1=

A professora sai da sua sala de aula vai até a direção da escola e passa um tempo significante,
e as crianças ficam na sala de aula sem a professora, começam a fazer barulho conversam em
voz alta e saem da sua mesa e pega o material do colega e o outro se irrita e vai para cima do
colega dizendo que o lápis não é dele. A professora especialista pede para devolver o lápis e o
aluno volta para sua mesa.
A professora regente ao voltar para sua mesa grita bem alto dizendo que ela não pode sair da
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sala de aula que todos fazem bagunça, pergunta quem terminou a tarefa todos dizem que não.
A professora senta na sua mesa e cola o recado para os pais, e libera as crianças para a
merenda nesse dia teve merenda na escola. As crianças merendam rápido e logo, voltam para
a sala de aula.
A professora não está na sala, apenas as crianças, algumas escovam os dentes e outros ficam
na sala conversando com o colega. Como na escola vai ter reunião com o corpo docente da
escola, os alunos serão liberados mais cedo.
A professora volta para a sala de aula, logo em seguida a supervisora entra na sala de aula
mostra um documento conversam num tom baixo e logo as duas saem juntas da sala de aula.
Antes de sair da sala entrega massinha de modelar para as crianças. A professora volta faz a
correção da atividade descrita acima, pede que cada criança leve o caderno para vistar e
entrega caderno e a agenda para cada criança.
Todos estão liberados, saem e ficam sentados no pátio da escola esperando os pais ou
responsável.
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ANEXOS
ANEXO 1 –AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TCC NO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DAEDUCAÇÃO (DCED)
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ANEXO 2 –AUTORIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARAPUBLICAÇÃO
DIGITALNABIBLIOTECADAUNIR
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