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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo entender como a Literatura Infantil pode contribuir no
processo de formação do aluno mediante a compreensão leitora das atividades propostas em
sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamentla. Partindo desta questão, fez-se necessário
conhecer o surgimento e como se expandiu para todo o mundo as histórias que tiveram suas
origens nos contos orais pelos camponeses e foram adaptados a uma realidade-fantasia. Com
efeito, por meio das estratégias didáticas utilizadas como instrumentos de coleta de dados pelo
método de pesquisa-ação tendo como teórico Thiollent (2002), foi possível obter resultados
no processo de aprendizagem dos alunos, de maneira produtiva, voltadas para o raciocínio
lógico, ou seja, no seu desenvolvimento cognitivo em produção de textos. Para melhor análise
das práticas, foram utilizados como referencial teórico Coelho (1991, 1997, 2000), Santos e
Oliveira (2012); Lajolo e Zilberman (1991, 2017); Marcuschi (2008); Galindo (2014);
Cardoso (2000). Através dos teóricos mencionados e com as descrições das atividades
realizadas foi possível compreender que as ações com uso da literatura foram de suma
importância no momento de ensinar pois atribuíram conhecimentos importantes para
formação das crianças possibilitando-lhes autonomia e compreensão leitora vem como
conhecimentos importantes para a pesquisadora enquanto acadêmica em formação.

Palavras-chave: Literatura Infantil. Aprendizagem. Compreensão leitora. Raciocínio lógico.



SILVA, Aline Cristiane da. "What book will we read today?" ... In terms of autonomy
and reading comprehension in the 3rd year of Elementary School. 2018 85p Monography
(Degree Course in Pedagogy) - Department of Educational Sciences, Federal University of
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ABSTRACT

The aim of this study is to understand how children's literature can contribute to the student's
formation process through a reading comprehension of the activities proposed in the
classroom in the initial years of basic education. Starting from this question, it became
necessary to know the emergence and how it spread to the whole world the stories that had
their origins in the oral tales by the peasants and were adapted to a reality-fantasy. In fact,
through the didactic strategies used as instruments of data collection by the action-research
method with Thiollent (2002), it was possible to obtain results in the students' learning
process, in a productive way, focused on logical reasoning, that is, in their cognitive
development in the production of texts. For a better analysis of the practices, Coelho (1991,
1997, 2000), Santos and Oliveira (2012) were used as theoretical references; Lajolo and
Zilberman (1991, 2017); Marcuschi (2008); Galindo (2014); Cardoso (2000). Through the
aforementioned theorists and with the descriptions of the activities carried out it was possible
to understand that the actions with use of the literature were of paramount importance at the
moment of teaching because they attributed important knowledge for the formation of the
children allowing them autonomy and reading comprehension comes as important knowledge
for the researcher while in training.

Keywords: Children's Literature. Learning. Reading comprehension. Logical reasoning.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir dos dados coletadas em campo

no âmbito de uma escola estadual pública do município de Porto Velho. A pesquisa foi

construída mediante observações e participação com os alunos em sala de aula. Esse

trabalho teve como objetivo entender como a Literatura Infantil pode contribuir para a

compreensão dos textos na percepção dos alunos do 3º ano do ensino fundamental.

Esta temática foi despertada antes mesmo do início dessa monografia. Foi

pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que descobri

como era importante o trabalho com a Literatura Infantil. Com isso, o interesse só

aumentou até o desenvolvimento da pesquisa. Atualmente, compreendo que ainda sei

muito pouco desse assunto. Porém, pretendo continuar investindo, pois sei que agregará

bons resultados para minha formação profissional.

Este tipo de trabalho pode ser adaptado para aplicar em qualquer nível

educacional para observar como o sujeito consegue desenvolve seu raciocínio lógico,

como, por exemplo, na produção de um texto. O objetivo dessa pesquisa, não é verificar

através dos textos produzidos o nível de alfabetização da criança, mas essa pesquisa

pode possibilitar essa oportunidade, em futuras pesquisas, a verificação da escrita,

leitura, interpretação e compreensão leitora.

Ao propor opções de escolhas de Literatura Infantil as crianças se sentem

mais incluídas, oportunizando mais o seu envolvimento. Além de contribuir para o

desenvolvimento do raciocínio lógico e autonomia das crianças partindo da literatura,

isso pelo observar das percepções dos alunos mediante as atividades desenvolvidas, em

levantar hipóteses junto aos alunos através de interpretações das histórias. Com isso,

extrair informações pela coleta de textos produzidos pelos próprios alunos e poder

mostrar o desenvolvimento do raciocínio dos alunos pelas atividades aplicadas.

No que tange o assunto, me fiz a seguinte pergunta: Como a Literatura

Infantil pode ampliar as condições para o processo de compreensão leitora do aluno? Em

meio a pesquisa de campo busquei responder essa questão. Porém no meio do processo

surgiram algumas indagações ao refletir entre a teoria e a prática, como poe exemplo

como o aluno poderá alcançar esse desenvolvimento com a finalidade de uma formação

mais ampla, em estudos posteriores, possuindo dificuldades na compreensão leitora no

processo de alfabetização das séries iniciais? Se não houver um proceso de alfabetização
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sólido não é possível fruir o texto literário?

Partindo da indagação inicial, buscou-se escolher os instrumentos para o

desenvolvimento das atividades para se alcançar os resultados da pesquisa nos

procedimentos metodológicos e à coleta de informações na escola campo. Depois,

fizemos uma breve contextualização histórica da Literatura Infantil no mundo e no

Brasil. Além disso, foi preciso conhecer a importância da literatura no espaço escolar,

como essa questão pode refletir no futuro das políticas educacionais no país, que do

mundo imaginário é, sim, comparado ao mundo real dentro de uma compreensão leitora

desses textos em sala de aula. E por fim, após o término da pesquisa de campo, investiu-

se na análise e discussão dos dados coletados.

Nos resultados obtidos, foi possível observar que se os alunos obtiveram um

crescimento significativo. Mas no inicio da aplicação do trabalho, os alunos tiveram

dificuldades para desenvolver o raciocínio na produção do texto, além de conseguirem

falar enquanto estavamos conversando. A partir da interação oportunizando uma

autonomia aos alunos o processo do trabalho foi produtivo.
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2.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 ETAPAS DA PESQUISA

Para alcançar o objetivo dessa pesquisa, optou-se por trabalhar com

literaturas infantis clássicas, pois são histórias bem conhecidas e que retratam conflitos

que ocorrem dentro da sociedade de forma amena.

Partindo dessa concepção, em pesquisas bibliográficas, observou-se que

essas histórias surgiram de dentro do contexto social das épocas. E ao aprofundar-se

nessa percepção foi possível entender como surgiram essas histórias, o que aguçou o

interesse de ler mais sobre os clássicos e fazer observações que não se tinha em leituras

anteriores.

Após a pesquisa teórica, o próximo passo foi desenvolver atividades que

permitisse aos alunos ter acesso as histórias e pudessem compreendê-las trazendo para o

contexto social. Para isso, utilizamos os clássicos infantis, imagens e charges, pincel de

quadro branco, quadro branco, lápis de cor, lápis, borracha e folha A4.

Enquanto isso, os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram:

observação participante, caderno de campo, celular, folhas A4 e o plano de aula. Com

esses instrumentos foram desenvolvidos os relatórios descritivos, registros de imagens e

as folhas A4 para observar a linha de raciocínio (entendimento/compreensão) dos alunos

na construção de textos.

2.2 TIPO DE PESQUISA

Para que essa pesquisa fosse produtiva, alguns procedimentos de coleta de

dados foram utilizados. Segundo Moreira (2002), o pesquisador deve entrar no mundo

real em que os sujeitos da pesquisa estão envolvidos e observar seus comportamentos e

atitudes em meio aos procedimentos do processo de desenvolvimento da pesquisa, sendo

esses conscientes que estão participando de um estudo de caráter científico como objetos

da pesquisa em questão. Para isso, desenvolveu-se atividades planejadas justamente

voltadas para a coleta de dados.

Essa pesquisa, em todo o processo de encaminhamento, se faz necessário o

uso de alguns métodos imprescindíveis para que a organização seja estabelecida, ou seja,

para que os critérios começo, meio e fim, sejam rigorosamente respeitados, afim de que
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os resultados sejam alcançados com exatidão.

Neste sentido, adotou-se o tipo de pesquisa-ação, que para Thiollent (2002),

não pode ser sinônimo da “pesquisa participativa” devido a primeira ir além de mera

participação, segue uma forma planejada que atuará em caráter social, técnico,

educacional e entre outros pontos, mediante, o desenvolvimento da pesquisa. Esse tipo

de pesquisa é limitada, ou seja, é um instrumento de trabalho microssocial que investiga

grupos ou instituições delimitadas.

O autor define a pesquisa-ação como:

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, 2002, p.14).

Essa pesquisa-ação é um estudo de reconhecimento que possibilita o

pesquisador intervenha em uma questão educacional, podendo analisar as condições em

que se encontram a situação e ajudar por meio da autorreflexão dos participantes a uma

mudança positiva. Ou seja, esse tipo de pesquisa tem como objetivo trazer um

conhecimento a ser utilizado por outros estudos, visando solucionar um problema

educacional, que seria uma melhor compreensão de textos existentes no âmbito escolar

durante o processo de alfabetização dos alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental I de

uma escola pública de Porto Velho/RO.

2.3 LOCAL DA PESQUISA

Essa pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual localizada na

cidade de Porto Velho/RO. No entanto, 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. Os dados informados nessa pesquisa foram retirados do

Projeto Político Pedagógico (P.P.P) da escola, em 2018, cuja construção foi

fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (LBD) e demais legislações

vigentes.

A escola está situada na região Centro-Oeste do município de Porto Velho

e dos alunos matriculados, 50% são moradores do bairro, 40% de bairros vizinhos e
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10% de alunos oriundos de outros bairros mais afastados. Ela é composta de crianças

das séries iniciais, com faixa etária de 6 a 11 anos no ensino fundamental I, Ensino

fundamental II adolescentes, na faixa etária de 11 a 14 anos e adultos da Educação de

Jovens e Adultos a partir de 15 anos até a idade adulta.

No período matutino, totaliza 390 alunos matriculados no Ensino

Fundamental do 1º ao 9º ano. No período vespertino, totaliza 321 alunos matriculados

no Ensino Fundamental Regular do 6º ao 9º ano. Já no período noturno, totaliza 146

alunos matriculados no Ensino Fundamental Seriado Semestral – Educação de Jovens e

Adultos – EJA, do 5º ao 8º ano.

A sua localização é de fácil acesso em razão do itinerário dos transportes

coletivos. A comunidade do bairro é formada na sua grande maioria de funcionários da

rede pública, privada e micro empresários. Possui grandes redes comerciais como

supermercados, emissoras de televisão, hospitais públicos e privados, laboratórios,

postos de saúde, profissionais liberais da área de saúde e direito, Igrejas católicas e

evangélicas, com predominância da filosofia católica.

A equipe docente da escola é composta por 28 (vinte e oito) professores

estatutários e 3 (três) professoras emergenciais interprete de Libras habilitadas para o

exercício da docência sendo, 99% graduadas e com especialização, 8 (oito) professores

atuam apenas em um turno e os demais em dois turnos. No total são 41 (quarenta e um)

professores. A idade média da equipe tem variação entre 25 a 70 anos.

No quadro administrativo tem 2 (duas) gestoras eleitas pela comunidade

escolar no processo democrático realizado, 1 (uma) supervisora, 2 (duas) orientadoras

No apoio administrativo são 3 (três) Interpretes de Libras, 6 (seis) auxiliares de

secretária, 3 (três) agentes de portaria, 4 (quatro) inspetores, 8 (oito) agentes de

alimentação, 6 (seis) agente de limpeza.

A faixa etária dos funcionários é de 25 a 70 anos de idade. E em sua maioria

o grupo é do sexo feminino, havendo apenas oito do sexo masculino.

Em relação às dependências da escola, existe 1 (uma) Diretoria, 1 (uma)

Secretaria, 1(uma) Sala dos professores, 1 (uma) Sala de coordenação

pedagógica/supervisão, 1 (uma) Sala de orientação educacional, 1 (uma) Sala de

multímeios, 12 (doze) Sala de aula, 1 (uma) Sala de Leitura, 1 (uma) Biblioteca,1 (uma)

Sala de informática, 1 (uma) Sala de vídeo, 1 (um) Auditório, 1 (um) Depósito material

de limpeza , 1 (uma) Dispensa de merenda, 1 (um) Refeitório, 1 (uma) Pátio coberto, 1

(uma) Quadra de esportes coberta, 1 (uma) Cozinha, 1 (uma) Área de serviço, 1 (um)
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Banheiro masculino para os funcionários, 1 (um) Banheiro feminino para as

funcionárias, 3 (três) Banheiro masculino para os alunos, 1 (um) Banheiro masculino

para os alunos com necessidades especiais, 3 (três) Banheiro feminino para as alunas e 1

(um) Banheiro feminino para as alunas com necessidades especiais.

Sobre a estrutura física, a escola possui água encanada, poço artesiano, rede

de esgoto, energia elétrica, internet e linha telefônica. A Estrutura Organizacional da

Escola é composta dos seguintes Setores e Serviços: Direção; Serviço Técnico-

Administrativos; Serviço Técnico-Pedagógico; Assistência Complementar ao Educando

e Órgãos Colegiados.

A escola possui os seguintes programas: Programa Mais Educação,

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Apoio Financeiro

(PROAFI), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Mais Alfabetização

e Programa Escola Aberta.

Na educação Especial é assegurada ao processo educativo dos estudantes

que apresentam dificuldades de comunicação e sinalização o sistema Braille e LIBRAS,

sem prejuízo do aprendizado da Língua Portuguesa.
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3. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL

Segundo Coelho (1991) as fontes que trouxeram a origem da Literatura

Infantil partiu do oriente para o ocidente europeu através da transmissão oral, ou seja,

indo-européias. Essa afirmação da autora tem apoio em Moisés (1967) que também

aponta sua origem através do povo indo-europeu. Os clássicos que conhecemos hoje

surgiram de “forma simples” para “forma artística” pelos autores de La Fontaine, Irmãos

Grimm, Perrault e entre outros autores, como afirma Moisés (1967). Porém, Coelho

(1991, p.12) afirma que “esses nomes não correspondem aos dos verdadeiros autores de

tais narrativas”, no qual foi “criada pelo povo de seus respectivos países”. A partir do

interesse desses escritores as narrativas folclóricas desses povos podem ser conhecidas

por todo mundo, desencadeando assim, a exploração de diversos contos transmitidos de

geração a geração – no que surgiria na minha concepção os “catadores de estórias”.

Theodor Benfey, em 1859, aponta que as estórias orais do oriente emigraram

para o ocidente pelo século X. Coelho (1991) fala que no século XVII aparecem os

primeiros contos escritos. Já na segunda metade do séc. XVII o Rei Luís XIV, da França,

manifestou preocupação em que produzissem Literatura para as crianças e jovens.

Destarte, François Fénelon (1651-1715) escreveu obras como D’Aulnoy e Telêmaco

(1699) em que as histórias possuíam importante base moral com a função de educar as

crianças, ficando assim conhecido como um dos pioneiros do mundo literário infantil.

O escritor Charles Perrault, no mesmo período de Fénelon, escreveu contos

que também traziam histórias com abordagem moralizadora e adequada aos níveis

sociais da época. Cumpre destacar que no século XVIII ainda não existia o termo

“infantil” direcionado a Literatura, sendo assim não existiam histórias específicas para

as crianças, pois na concepção deles, o que entendemos como crianças, eram

consideradas adultos pequenos.

Ocorre que com a mudança de concepção sobre a infância, levantada por

Àriés (1978) e demais autores que seguiram essa ideia, além das mudanças no contexto

social, os clássicos obtiveram diversas versões adaptadas às crianças.

Ademais, cumpre ressaltar que antigamente a literatura possuía seus valores

ou ideias sociais conforme cada região e povo (COELHO, 1991). Esses valores ou ideias

eram nas narrativas mais antigas algo voltado para as conquistas pela violência em

guerras e sobrevivências. Já em outro ângulo, também existiam as narrativas

“edificantes” que traziam uma moral da estória. Como traz a autora (1991, p.21): “[...]
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transmissores de modelos de moral (Hitopadesa1), onde, através de variadas situações,

difunde-se uma atitude moral básica: o respeito pelo próximo”. Esses valores

comparam-se “os sistemas de educação desses povos antigos (persas, árabes, hindus,

sírios)” (p.22). Tais estórias podem se observar em diversas culturas: “a educação de

natureza aristocrática” – o povo perdedor virava escravo, “a educação conservadora e

estática” – transmissão dos valores do grupo, sem alteração e entre outros.

Com o decorrer dos séculos surgiu a Literatura Folclórica e a Literatura Infantil:
Dessas narrativas primordiais orientais nascem, pois as narrativas
medievais arcaicas, que acabam se popularizando (na Europa e depois
em suas colônias americanas, como o Brasil) e se transformando em
literatura folclórica (ainda hoje viva, entre nós, circulando
principalmente no Nordeste, através da “literatura de cordel”) ou em
literatura infantil (através dos registros feitos por escritores cultos,
como Perrault, Grimm, etc). (COELHO, 1991, p.13)

O autor Costa (2008) confirma que o surgimento da Literatura Infantil se

deu pelo próprio homem, em transmitir seus pensamentos e acontecimentos. Com isso,

surgiu a herança cultural e o acúmulo da história da humanidade. No princípio a

literatura surgiu com fins moralistas voltadas para as crianças.
No século XVII, mais precisamente em 1697, surgiu a obra do famoso francês
Charles Perrault, que ao trazer histórias da tradição oral, como A bela
adormecida, A gata borralheira, Chapeuzinho vermelho, O pequeno polegar e
Pele de asno, entre outros, conseguiu resgatar esse repertório e aplicá-lo
criticamente aos vários tipos humanos da sociedade da época, acentuando nas
narrativas a forma mágica, própria das crianças, de encarar as situações; tal
fato fez com que esses contos de fadas ainda estejam presentes na cultura de
todo o mundo civilizado. (COSTA, 2008, p.66)

E atualmente, ainda as histórias são constituídas por esse perfil moral.

3.1 BREVE CONTEXTO DA LITERATURA INFANTIL NO BRASIL

Coelho (1991) explica que na primeira metade do século XIX o Brasil

iniciou sua caminhada rumo ao modernismo. Diante da precariedade do ensino no país,

mesmo com a criação de Academias, escolas e outros, buscou-se atender a formação de

profissionais, trazendo assim reformas nos níveis educacionais com o intuito de

melhorar a estruturação do ensino em nível nacional.
Foi no entre-séculos (quando as grandes transformações da sociedade
brasileira se processavam) que o sistema escolar nacional passa por

1 Hitopadesha (conselhos benéficos): é um texto indiano em sânscrito composto de fábulas com caracteres tanto
humanos como animais. Ele incorpora máximas, sabedoria mundana e conselhos sobre questões políticas em
linguagem simples e elegante. Fonte: Wikipédia.
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reformas de real alcance (cf. leis e pareceres de Rui Barbosa, Leôncio
de Carvalho, Benjamin Constant, Epitácio Pessoa, Rivadavia, etc.) e
incorpora em sua área também a produção literária para crianças e
jovens. (COELHO, 1991, p.204)

Ademais, no mesmo período, percebeu-se que o contexto literário deveria

ser diferente para as crianças e jovens. A partir disso, houve uma mudança na literatura

para esse público, como cita Coelho (1991):
Simultaneamente ao aumento de traduções e adaptações de livros
literários para o público infanto-juvenil, começa a se firmar, no Brasil,
a consciência de que uma literatura própria, que valorizasse o nacional,
se fazia urgente para a criança e para a juventude brasileiras.
(COELHO, 1991, p. 204)

Foi a partir da segunda metade do séc. XIX que se iniciaram as “leituras

escolares” em todos os cantos do país, em busca de educar a povo nos valores

ideológicos nos seguintes pilares dentro do sistema educativo: Nacionalismo,

Intelectualismo, Tradicionalismo cultural, Moralismo e religiosidade (COELHO, 1991).

Ainda segundo a autora, em 1886, surgiram os Contos Infantis escritos pela

romancista Júlia Lopes de Almeida, que se tornou uma das precursoras na contribuição

para a literatura no país. Os Contos Infantis tiveram sucesso instantâneo, pois buscavam

instruir as crianças e ao mesmo tempo diverti-las. Assim como o escritor Arnaldo de O.

Barreto, Tales de Andrade e outros percursores, que sequer imaginavam que dentro

dessa “literatura didática” surgiria o que conhecemos hoje como Literatura Infantil

Brasileira.

O escritor José Bento Marcondes Monteiro Lobato considerado um marco

no Brasil, conseguiu demonstrar uma visão de Literatura Infanto-Juvenil que o país

necessitava no século XX, mostrando a autentica realidade brasileira em suas histórias.

Ademais, no ano de 1920, Monteiro Lobato fundou sua própria editora Monteiro

Lobado & Cia, que publicou livros de figuras coloridos como “A Menina do Narizinho

Arrebitado” e no ano seguinte, devido o sucesso, lança a 2ª edição do livro “Narizinho

Arrebitado” em preto e branco e volume reduzido.
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4. A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL NO ESPAÇO
ESCOLAR

A forma como a Literatura Infantil é utilizada no trabalho com as crianças

nas escolas é algo muito importante, pois ela é capaz de enriquecer “a imaginação da

criança, (...) oferecer-lhe condições de liberação sadia, ensinando-lhe a libertar-se pelo

espírito: levando-a a usar o raciocínio e a cultivar a liberdade” (CADEMARTORI, 1986,

p.21).

Segundo Santos e Oliveira (2012, p.1) a Literatura Infantil tem grande

importância “para o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo das crianças”. Já para

Carvalho (1986, p. 194):
A leitura é meio mais eficiente de enriquecimento e desenvolvimento da
personalidade: é um passaporte para a vida e para a sociedade. Literatura é
evasão, prazer estético, porém comprometida de certo modo, com toda
expressão de arte, com a educação, logo, com o real, com a experiência
cognitiva. E é na infância que se adquire o hábito de ler; é na criança que
estão todas as potencialidades e disponibilidades para o prazer da leitura. E é
evidente também que se torna necessário abrir para a criança as janelas desse
mundo maravilhoso... mas é preciso saber fazê-lo.

Sabe-se que a criança precisa ser estimulada ao prazer na leitura desde os

primeiros anos de vida e, por conseguinte, no decorrer de sua aprendizagem escolar,

aliado ao convívio social, obterá desenvolvimento cognitivo e terá sua personalidade

moldada para uma maior expressividade emocional, criatividade e pensamentos que

serão impressos em suas atitudes e comportamentos no meio social que estiver inserido.

Assim, possivelmente uma criança com maiores oportunidades de leitura terá melhor

inclusão dentro de uma sociedade capitalista.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(INEP) é o órgão responsável em coordenar o Programa Internacional de Avaliação de

Estudantes (PISA) que avalia a clientela estudantil, da faixa etária dos 15 anos,

matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental das escolas escolhidas para

aplicar de três em três anos uma prova obrigatória. A prova abrange três áreas do

conhecimento Leitura, Ciências e Matemática e, na edição 2015, foram incluídas as

áreas de Competência Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas.

Os resultados de sua última edição no Brasil, em 2015, relatada pela revista

online Nova Escola, não foram positivas. Os resultados demonstraram determinada

estagnação no desempenho em Ciências e Leitura, bem como considerável queda em
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Matemática. Cumpre destacar que esta última, em outras edições da prova, obteve um

crescimento significativo.

Cerca de 70 países participam do exame para verificar o desempenho de seus

estudantes. O Brasil ficou em 63º posição – quatro posições abaixo de 2012, com o

rendimento médio em Ciências 401 com dificuldade nota 3, Leitura 407 com dificuldade

-2 e Matemática 377 com dificuldade 6. Em proporções o Brasil tem 2.2% de

rendimento, enquanto o Japão tem 39.1%, o que significa uma diferença muito grande e

representa o péssimo desempenho da educação brasileira.

Certo é que a referida queda é resultado da grande deficiência no processo

de aprendizagem nas series iniciais. Na revista Nova Escola (2016) o Mestre Ilona

Becskeházy (PUC – RJ) citou que “se o estudante só consegue encontrar informações

que estão explícitas no texto ou são facilmente inferidas, ele terá dificuldade de

responder sobre qualquer tema”. Neste caso, o processo de interpretação e compreensão

leitora dos textos nas séries iniciais refletirá nas futuras edições do exame.

O PISA serve, segundo o site do INEP, “[...] como um instrumento de

trabalho na definição e refinamento de políticas educativas [...]”. Sendo assim, contribui

como indicador para melhorar a qualidade do ensino básico através das políticas

educacionais no país.

A Lei de Diretrizes e Base, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

LDB/96, estabelece que:
Art. 24º A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada
de acordo com as seguintes regras comuns: V - a verificação do rendimento
escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais
provas finais; (BRASIL, 1996)

A mencionada verificação do rendimento do aluno tem por finalidade

constatar a eficácia da formação básica, capaz de fornece-lhe meios para progredir no

trabalho e em estudos posteriores, conforme prescreve art. 22º da LDB/96: “Art. 22. A

educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir

no trabalho e em estudos posteriores”.

Com efeito, surge a seguinte questão: como o aluno poderá alcançar esse

desenvolvimento com a finalidade de uma formação mais ampla, em estudos posteriores,

possuindo dificuldades na compreensão leitora no processo de alfabetização das séries



23

iniciais?

O trabalho com a literatura em sala de aula precisa ser bem planejado, sem

subestimar as capacidades do aluno, buscando assim alcançar o seu potencial. No caso

desta pesquisa, em trabalhar com alunos, da faixa etária de 8 anos, do 3º ano – é

necessário através de estudos entender que tipo de literaturas e em que estágio estão

esses alunos de seu nível de leitura. Sendo assim, instigá-los a leitura.

Coelho (2000, p.36) aponta alguns pontos formais nos textos que devem ser

observadas como:

 Presença das imagens em diálogo com o texto.
 Textos escritos em frases simples, em ordem direta e de comunicação
imediata e objetiva. Predominância dos períodos simples e introdução
gradativa dos períodos compostos por coordenação.
 A narrativa deve girar em torno de uma situação central, um problema,
um conflito, um fato bem definido a ser resolvido até o final.
 A efabulação (concatenação dos momentos narrativos) deve obedecer
ao esquema linear: princípio, meio e fim.
 Ainda o humor, a graça e as situações inesperadas ou satíricas
exercem grande atração nos leitores dessa fase. O realismo e o imaginário ou
a fantasia também despertam grande interesse.

Por meio das identificações desses pontos pelo adulto, ele deve ajudar o “leitor em

processo” a aprender a também identificar e destacá-los em sua socialização com o outro, por

meio de opiniões ou através de outras estratégias que for utilizada para obter o entendimento

dessa criança sobre o assunto abordado na história.

4.1 DO ENCANTAMENTO PARA O MUNDO REAL

Entendendo que o mundo real é o físico/material e o mundo imaginário é a

parte psicológica. Quando a criança ouve ou lê uma literatura infantil, ela consegue

mergulhar em sentimentos e emoções, pois tenta desvendar os mistérios que esse mundo

de supra-realidade apresenta (AMORA, 1973).

Alessi (2011, p.17) afirma que “a criança lida com a dicotomia realidade-

fantasia, pois são os dois universos que ela possui como referência, contribuindo para a

construção da sua visão de mundo e para a atribuição de significado às coisas”. Para

Amora (1973), a compreensão das obras literárias “é uma expressão supra-realidade”,

que nasce da expiração do artista extraindo da realidade aquilo que pode ser tornar uma

fantasia, como por exemplo, a Iracema, do autor José de Alencar, trazendo emoções e
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belezas estéticas.

Para Sarmento (2004), o leitor, pelo seu conhecimento de mundo, pode

transpor as situações e personagens fantásticos para o real imediato do seu cotidiano, ou

seja, constrói criativamente, a partir de sua própria interpretação dos eventos e situações

da fantasia para o real.

Quando é trabalhada a literatura, em exposição, surge a reflexão do contexto

em uma análise a partir da compreensão acerca do assunto. Nessa compreensão, que

deve ser íntegra, sucede uma crítica literária na posição de gostar ou não da obra,

entendendo também a diferença entre o mundo real e o imaginário, mas que um contém

o outro. É necessário que, dependendo de como estiver trabalhando a obra, como por

exemplo, na sala de aula, ocorra uma roda de conversa sobre o assunto abordado no

livro infantil, para levantar ou não a crítica, tendo como objetivo discutir a unidade,

conteúdo e forma da obra.

Lajolo e Zilberman (1991) em seu livro, falam sobre as relações sociais nas

perspectivas das histórias literárias europeias introduzidas no Brasil e, principalmente,

do surgimento e desenvolvimento da Literatura Infantil Brasileira. Em relação aos textos

literários produzidos no Brasil, as autoras citam que:
A literatura infantil brasileira, elaborando ficcionalmente seus modelos
narrativos e heróis, funda um universo imaginário peculiar que se
encaminha em duas direções principais. De um lado, reproduz e
interpreta a sociedade nacional, avaliando o processo acelerado de
modernização, nem sempre aceitando-o com facilidade, segundo se
expressam narradores e personagens. Para tanto, circunscreve um
espaço preferencial de representações – o ambiente rural – o qual passa
simbolizar as tendências e o destino que experimenta a nação, quando
não significa, na direção contrária, na negação dos mesmos processos
e a idealização de um passado sem conflitos. De outro lado, dá
margem à manifestação do mundo infantil, que se aloja melhor na
fantasia, e não na sociedade, opção que sugere uma resposta à
marginalização a que o meio empurra a criança. De um modo ou de
outro, enraíza-se uma tradição – a de proposição de um universo, fruto
sobretudo da imaginação, ainda quando esta tem um fundamento
social e político. Esta tradição dá conta da faceta mais criativa da
literatura para crianças no país, no período agora examinado (LAJOLO;
ZILBERMAN, 1991, p.67).

Na visão das autoras as Literaturas Infantis escritas no Brasil não são uma

oposição entre o real e a fantasia, mas sim aborda os assuntos da realidade de uma forma

menos traumático para o público infantil.
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4.2 EM BUSCA DA COMPREENSÃO LEITORA NOS TEXTOS DE LITERATURA
INFANTIL EM SALA DE AULA

Coelho (1997, p.41) indaga sobre a natureza da Literatura Infantil, “[...]

pertenceria à arte literária? Ou à área pedagógica?”, pois essa controvérsia vem desde a

Antiguidade Clássica. Ou seja, esse tipo de Literatura é “didática ou lúdica?”. É para

“Instruir ou Divertir?”.

Para a autora os dois pontos estão entrelaçados. Porém, podem variar mais

para um ou para outros dependendo do escritor da história e a situação que se encontra a

sociedade, como exemplo é o caso do escritor que queira preservar a criança dos

acontecimentos do contexto de sua época. O equilíbrio entre os dois pontos surgiu na

Literatura Contemporânea, em que o professor precisa decidir de que forma utilizará a

Literatura Infantil, como entretenimento e/ou pedagógica.

É importante que o leitor obtenha uma consciência do texto para conseguir

relacionar com o mundo real, pois pela consciência vem o conhecimento. Quanto mais o

leitor se aprofunda nas literaturas mais seu mundo irá se amplia e permitindo-o agir

conforme sua vontade de forma consciente.

Os livros que são feitos para as crianças de 1 a 4 anos de idade, devem

predominar imagens e frases curtas que sejam centradas no sujeito, predicado e

circunstância.
Sempre centradas em situações motivadoras, retiradas da realidade
cotidiana e perfeitamente compreensíveis pelo espírito infantil, as
mensagens desses livros são essencialmente formadoras de uma
consciência-de-mundo bastante generosa, facilmente assimilada pela
criança. Entre as atitudes ou valores que integram tal consciência,
estão: a alegria de conviver; o impulso de fraternidade que leva cada
um a dar ao outro aquilo que está ao seu alcance; o espírito de
solidariedade; a utilidade de cada coisa ou ser; o entusiasmo por fazer
coisas; a beleza das coisas que nos rodeiam; a consciência de que
vários elementos isolados quando fundidos resultam em uma realidade
nova, totalmente diferente de cada uma de suas partes constituintes;
valorização do trabalho de equipe; o amor generoso; etc. (COELHO,
1997, p. 47).

A partir dos textos de literatura infantil, as crianças irão assimilando

valores/atitudes que as ajudarão a obter uma visão de mundo real e idealista e poderá

instrui- la, enquanto, a lidar com as dificuldades, necessidades, aptidões e outros pontos

essenciais que ajudará em seu desenvolvimento cognitivo.

A autora afirma que o escritor, na construção do texto, pode fazê-lo de forma
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realista ou transfigurar a realidade em um processo metafórico, de uma realidade

aparente para uma realidade imaginada, como um sonho. Essa forma de pensar surgiu na

era primitiva, em que os fenômenos naturais ainda não tinham uma explicação, a visão

dessas situações era de forma mítica. Com o avanço do conhecimento pela ciência, o

pensamento lógico adentra na Literatura, trazendo atitudes do mundo real.
O maniqueísmo que divide as personagens em boas e más, belas ou
feias, poderosas ou fracas, etc. facilita à criança a compreensão de
certos valores básicos da conduta humana ou convívio social, Tal
dicotomia, se transmitida através de uma linguagem simbólica, e
durante a infância (até os 9 ou 10 anos), a nosso ver, não será
prejudicial à formação de sua consciência ética (como temem, muitos,
ao lembrarem a falsidade das divisões estanques, Bem/Mal,
Certo/Errado, etc. que caracteriza os contos maravilhosos). E não o
será, porque através deles a criança incorporará os Valores que desde
sempre regeram a vida humana. Cabendo sempre a cada Sociedade
decidir o que, para ela, é “bom” ou “mau”. O que a criança encontra
nos contos de fadas são, na verdade, categorias de valor que são
perenes (COELHO, 1997, p.51).

Silva e Souza (2016, p.194) afirmam que “a literatura é dada na escola

apenas como conteúdo de um conhecimento literário, porém o que se deve trazer ao

aluno é uma experiência de leitura a ser compartilhada”. A Literatura Infantil tem seu

foco, principal, em proporcionar uma leitura prazerosa, mas isso não significa que não

se possa trabalhar junto a conteúdos em sala de aula. No trabalho com literatura, o

professor ao orientar os alunos, permite a construção de uma autonomia, surgindo várias

reflexões sobre o assunto abordado no livro utilizado. Nesse sentido, é necessário existir

uma socialização/compartilhamento das experiências das leituras para desenvolver o

processo de diálogo entre os indivíduos na sala de aula.

Segundo Marcuschi (2008), para que haja uma compreensão do texto é

necessário que o leitor tenha determinados tipos de conhecimento, pois não adiantaria

ler um texto sem compreendê-lo. O autor (2008, p. 239) cita que a “compreensão de

texto é um processo cognitivo”. Certo é que para se alcançar uma compreensão do texto

é necessário ter conhecimentos prévios básicos que ajudarão a entender o contexto

apresentado em determinada leitura.

Através da aprendizagem de decifrar pelo conhecimento dos códigos, o

significado de seus conceitos e a textualidade das palavras – a interpretação do texto se

torna mais fácil, já que uma vez compreendida as informações aprendidas pelo texto lido,

esse conhecimento fica armazenado como o objetivo de acessá-los quando for

necessário.
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Nesta questão, quando existe uma compreensão dos textos orais e/ou escritos

que trazem questões confrontam em diferentes situações do contexto social, o aluno

perceberá a sua vivência nessa realidade, podendo interpreta-la de forma correta e

compreendendo as intenções de quem as produziu ou ainda produz.
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5.ANÁLISE DOS DADOS

5.1 PERÍODO DE OBSERVAÇÃO NA SALA DE AULA DO 3o ANO DO
FUNDAMENTAL

Nos dias que foram observados os métodos de trabalho da professora regente

da sala d terceiro ano do ensino fundamental, foi obtida a percepção que as aulas têm a

mesma rotina pedagógica, algo repetitivo, seja a atividade individual ou em dupla, como

pode ser observado nos seguintes recortes dos registros de campo:

No dia 29/08 – As 07:46 horas – “A professora disse aos alunos: “ peguem o
livro de Ciências”. As 07:48 horas – Pediu para os alunos abrirem o livro na página 85 que
trata sobre “O tráfico de animais”. Alguns alunos disseram que tinha esquecido o livro,
então a professora disse: “vocês devem olhar quais serão as matérias do dia seguinte para
não esquecer o material”.

No dia 03/09 – As 07:42 horas – “Em sua mesa, a professora disse ao seus alunos:
“Peguem o livro de História”. Imediatamente, os alunos abriram suas mochilas para
pegarem os livros e seus estojos. Enquanto isso, a professora folheou o livro. E perguntou a
um aluno: “[...] que página paramos? Pois não estou enxergando nada!” O aluno respondeu:
“A última foi a página 59, 60 e 61.” Então ela disse para toda a turma: “Vou pegar as
páginas 62, 63 e 64”.

No dia 05/09 – As 07:36 horas – “Chegada na escola. Ao entrar na sala, a
professora já tinha iniciado a aula. Fui sentar no fundo da sala, quando a professora estava
dizendo para os alunos pegarem o livro de Ciências e abrirem nas páginas 67, 68 e 69. A
professora levantou e escreveu o cabeçalho no quadro”.

No dia 12/09 – As 07:43 horas – “A professora trocou alguns alunos de lugar,
[...]. Depois disso, perguntou: “Cadê os livros de Português?”. Os alunos pegaram seus
livros e estojos da mochila”.

A professora fazia a explicação do conteúdo do livro didático (LD) de forma

verbal, dificilmente, utilizava o quadro. Em relação ao livro didático o autor Vesentini

(2007, p.166) fez a seguinte afirmação: “O livro didático constitui um elo importante na

corrente do discurso da competência: é o lugar do saber definido, pronto, acabado,

correto e, dessa forma, fonte única de referência e contrapartida dos erros das

experiências de vida”.

Não é errado utilizar os livros didáticos na escola, mas é preciso ter em

mente que o LD é um dos instrumentos auxiliares que deve ser utilizado na sala de aula,

pois as aulas acabam se tornando completamente teóricas, o conteúdo nem sempre

convém com a realidade do aluno e a linguagem é de difícil compreensão,

principalmente, quem está no processo de alfabetização. Infelizmente, o LD está tão
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enraizado nas escolas públicas brasileiras que a forma de ensino-aprendizagem

adquiridas pelos alunos é fraco. Silva (1996) faz a seguinte crítica sobre essa questão

dos LDs nas escolas:
O livro didático é uma tradição tão forte dentro da educação brasileira
que o seu acolhimento independe da vontade e da decisão dos
professores. Sustentam essa tradição o olhar saudosista do país, a
organização escolar como um todo, o marketing das editoras e o
próprio imaginário que orienta as decisões pedagógicas do educador.
Não é à toa que a imagem estilizada do professor apresenta-o com um
livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o
conhecimento são elementos inseparáveis, indicotomizáveis. E
aprender, dentro das fronteiras do contexto escolar, significa atender às
liturgias dos livros, dentre as quais se destaca aquela do livro
“didático”: comprar na livraria no início de cada ano letivo, usar ao
ritmo do professor, fazer as lições, chegar à metade ou aos três quartos
dos conteúdos ali inscritos e dizer amém, pois é assim mesmo (e
somente assim) que se aprende (SILVA,1996, p.08).

É importante que os professores e a gestão administrativa escolar rompam

essas barreiras e busquem novas metodologias de ensino e até mesmo do uso dos LDs.

Pois a escola ao trazer a realidade social vivida pelos alunos para as salas de aula

possibilita que os mesmos entendam esse dinamismo social.
Não obstante o fato de hoje haver uma maior consciência de que a
compreensão não é um simples ato de extração de informações dos
textos mediante a leitura superficial, ainda continua muito presente nos
LDs atuais a atividade de leitura superficial. Algumas análises recentes
sobre o tema têm revelado que as mudanças nesse particular têm sido
mínimas. Tudo indica que a questão acha-se ligada em especial à
ausência de reflexão crítica em sala de aula (MARCUSCHI, 2008, p.
270).

Após a utilização do LD, o segundo tipo de atividade pedagógica realizada

pela professora regente no dia observado, consistiu em distribuir atividades

xerocopiadas. Como podemos observar nos seguintes recortes dos registros de campo:

No dia 29/08 – As 08:44 horas – “A professora voltou para a sala e
distribuiu uma atividade somente para alguns os alunos. A atividade xerocopiada que
consistia em cobrir e escrever a letra E maiúscula e minúscula, seguido por duas
imagens, uma de um elefante e de uma gata, com um traço correspondente para a
escrita do nome dos mesmos”.

As 09:54 horas – “É entregue uma outra folha xerocopiada para os alunos.
De um lado da folha continha uma atividade de caça-palavras e do outro lado um
enunciado pedindo para formar frases a partir da observação das imagens. Nesse
momento da aula a professora disse que era a matéria de Português. Após a entrega das
atividades pela professora, alguns alunos [uns cinco alunos] estavam brincando de
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pedra, papel e tesoura, mas a professora interrompeu”.
No dia 03/09 – As 08:27 horas – “A professora foi a sua mesa e folheou as

folhas xerocopiadas contando-as. [...]. A professora começou a distribuir a cada aluno
as atividades xerocopiadas. [...]”.

As 08:46 horas – “A professora levantou de sua cadeira e distribuiu
atividades xerocopiadas aos alunos. Pediu para que eles colocassem a data e o nome na
atividade, além de ler o texto e pintar a imagem”.

As 09: 07 horas – “Retornei para a sala. Uma aluna estava distribuindo
atividade xerocopiada de mesa em mesa. [...]”.

As 10:10 horas – “Os alunos retornaram para a sala. A professora pediu
para uma aluna distribuir atividades xerocopiadas para cada aluno. Ela mandou que os
alunos ficassem em silêncio várias vezes e os alunos demoraram em fazer o que ela
estava pedindo. Enquanto a maioria estava fazendo a atividade, os demais estavam
conversando”.

No dia 05/09 – As 09:50 horas – “[...]. A professora estava em sua mesa
recortando atividades xerocopiadas. Ela chamou um aluno [...] em sua mesa. Observei que
conforme ela foi recortando as atividades, chamava os alunos em sua mesa para pegarem
essa atividade”.

No dia 12/09 – As 09:54 horas – “Retornamos para a sala. A professora
começou a distribuir atividades xerocopiadas aos alunos, no qual não observei que tipo de
atividade era”.

As 10:08 horas – “A professora passou mais uma atividade xerocopiada
dizendo que era da matéria de Ciências sobre os animais silvestres e saiu da sala. [...]”.

As 10:47 horas – “Um aluno terminou a atividade do X. E dois alunos
apareceram e começaram a copiar as respostas. A professora distribuiu várias atividades
xerocopiadas para eles fazerem sem explicar, pois era assuntos que já tinham sido
explicados por ela anteriormente. E com isso, os alunos só apareciam em sua mesa quando
não se lembravam dos assuntos”.

Como podemos observar não houve nos dias observados diversidades

metodológicas adotadas pela professora de sala. Galindo (2014) em seu estudo faz uma

análise das práticas pedagógicas de professoras iniciantes e experientes. Em sua

pesquisa, partindo de Perrenoud (2001), apontou o surgimento no decorrer do exercício

da profissão de professor o habitus que solidifica as práticas pedagógicas. Nesta questão

a autora citou Huberman (1992) que explica “as fases ou ciclos de desenvolvimento

profissional de professores”, para se compreender as práticas pedagógicas. Sobre o

assunto, podemos destacar de Huberman (1992) a quarta fase do ciclo que Galindo

(2014) descreve:
A quarta fase do ciclo (25-35 anos de experiência) traz como característica
principal o “distanciamento afetivo” dos alunos e a sensação de confiança ou
serenidade com a carreira. Já o conservadorismo traz como característica a
resistência à mudança, nostalgia ao passado, dogmatismo, e apresenta
pessimismo com relação ao ensino e a política educacional e aos pais, visão
negativa sobre os alunos. Encaminhando para a quinta fase da carreira (35-
40 anos de experiência), Huberman ainda destaca que os docentes
desinvestem da profissão, buscam se ocupar mais com questões exteriores a
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escola, apresentando maior participação na vida social e reflexão. Para uns o
momento é tranquilo, já para outros é uma fase amarga (GALINDO, 2014,
p. 4).

A professora da sala, em uma de suas aulas fez o seguinte comentário: “As

08:57 horas – [...]. Ela me contou, quando sentou na cadeira ao meu lado, que já tinha 29

anos de sala de aula e que estava com bursite no braço”. Em relação à teoria de

Huberman (1992) a professora já se encontra na quarta fase do ciclo. Porém, não foi

observado nenhum “distanciamento afetivo” da professora para com seus alunos, mas

sim os demais pontos.

5.2 PERÍODO DE OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SALA DE AULA

Neste período, estive em constante participação nas aulas, principalmente,

quando ficava sozinha com a turma. Era preciso improvisar várias vezes, mas sempre

buscando trabalhar com os conhecimentos adquiridos nos estágios realizados na

graduação na universidade e pelos assuntos anteriores trabalhados com os alunos. É

possível observar nos recortes a baixo:

No dia 30/08 – “Após a oração, iniciei então com a matemática. Cada um
dos alunos deveriam dizer seu nome [apresentação] e deveria responder uma tabuada.
Iniciei com a família dos 2 até chegar na família do 7. Na tabuada, trabalhamos adição
e subtração utilizando o quadro branco. Como por exemplo: 2x4:? para chegar ao
resultado disse aos alunos que poderia utilizar os dedos e o caderno para responder.
Para encontrar o resultado poderia repetir o número 4 duas vezes e somar, achando
assim o resultado: 4+4=8. Então, o resultado seria 2x4=8. Dei a dica utilizando a
tabuada de 2x9:? que além de repetirem o 9 duas vezes, poderiam subtrair o 2x10: 20-
2=19. Sendo assim, também achariam o resultado de 2x9=19”.

O período de estágio supervisionado é necessário para o processo de

formação dos acadêmicos, sendo uma oportunidade de conhecer a realidade da escola e

compreender melhor a teoria na prática ao desenvolver projetos de ensino-aprendizagem

em parceria com as professoras das escolas para alcançar a aprendizagem das crianças

de uma forma diferente. Ou seja, passar atividades diversas, mas voltadas para o mesmo

assunto para a melhor compreensão das crianças, observando a sua evolução a cada dia.

Com certa experiência, devidos aos estágios obrigatórios, foi possível ajudar

os alunos, explicando-lhes a importância de participar das aulas e como poderia lidar

sem um plano de aula na sala, como pode ser visto no diário de campo relatado abaixo:

No dia 30/08 – “Com essa atividade de tabuada, observei que os alunos têm
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dificuldades de concentração, déficit de atenção e medo de resolver cálculos de tabuada.
Porém, em meio à aula, expliquei que eles estavam ali para aprender e que errar era
necessário para a aprendizagem. Assim, tiveram mais coragem para participar, tanto
que até se empolgaram e foi meio difícil de controlar os alunos, pois eles queriam
responder no lugar do colega”.

No dia 12/09 – As 07:47 horas – “Ela voltou para sua mesa e me pediu para
que lesse e explicasse as duas primeiras folhas das questões do livro para os alunos,
pois ela tinha que ir a supervisão para xerocopiar algumas atividades e saiu da sala.
Antes de lê as questões do livro, passei uma atividade de desenhar e pintar uma
paisagem para uma aluna [...] já que ela fazia atividades diferenciadas dos demais”.

As 08:43 horas – “Os alunos ainda estavam fazendo as questões do livro e
conversando baixinho”. As 09:02 horas – “Fui para o quadro fazer a correção das
páginas 149 e 150 do livro”.

No dia 14/09 – As 07:38 horas – “As 07:38 horas – A diretora entrou na
sala e me pediu para fazer a oração e aplicar alguma atividade para os alunos
enquanto a professora não chegasse. Fui à frente e perguntei que materiais seriam
utilizados naquela aula. Os alunos responderam que seria geografia. Então pedi que
pegasse o livro de geografia. Perguntei a turma em que página tinha parado desde a
última aula dessa matéria. Os alunos responderam que pararam na página que fizeram
a atividade da última vez. Ou seja, não sabiam me responder qual era o conteúdo da
matéria.

Conforme a situação, decidi fazer uma pequena revisão dos conteúdos
estudados na matéria desde o primeiro capítulo. Então, pedi o livro de um aluno e iniciei a
aula com o capítulo 1 sobre “A escola e seus arredores” comentando os pontos destacados
em negrito nas páginas do que podemos encontrar dentro da escola e ao redor dela. O
capítulo 2 sobre “Escola: lugar de convivência”, no sentido de quem trabalha na escola e
como devemos conviver numa comunidade escolar. O capítulo 3 sobre “A cidade e seus
bairros”, nesta questão falei sobre o que compõe os bairros e o conjunto de bairros que
formam uma cidade. O capítulo 4 sobre “Os bairros são diferentes”, comentando como
podemos observar as diferenças entre esses bairros. O capítulo 5 sobre “Serviços
essenciais no bairro”, já aqui falei que um bairro não pode ficar sem luz elétrica, água,
posto de saúde, escola e outros, pois são essenciais para a população local. O capítulo 6
sobre “Os meios de transporte no bairro”, nesse capítulo, foi visto os tipos de transportes
que encontramos nos bairros de litoral e sem litoral. E por último, o capítulo 7 sobre “Os
meio de comunicação no bairro”, o que temos para transmitir e receber informações em
nossas moradias. Em meio às revisões de cada capítulo, busquei fazer perguntas sobre
cada assunto e, infelizmente, poucos alunos conseguiam lembrar e responder as perguntas,
mesmo cada um com seus livros em mãos.

5.3 PERÍODO DE REGÊNCIA NA SALA DE AULA

Na primeira regência no dia 09 de outubro, foi explicado aos alunos como seria a

primeira atividade a ser desenvolvida. Após a apresentação das duas histórias dos “Três

Porquinhos” e o “Patinho Feio”, foi escrito no quadro os dois títulos. Foi chamado cada aluno

por fileira para fazer a sua inscrição no quadro para eleger qual das duas histórias seria feita a

leitura. Com essa atividade, foi observado que os alunos ficaram muito empolgados, pois
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ainda não tinha sido feito algo desse tipo com eles. Enquanto cada um fazia sua inscrição, os

próprios alunos lembraram-se das eleições que estavam ocorrendo nesse período. Então, foi

possível aproveitar esse exemplo que os alunos trouxeram para explicar os motivos dessa

atividade que estava passando para eles – a autonomia e a democracia, pela opção de escolha.

De uma forma muito simples, conversamos sobre as eleições e a importância que tem o

cidadão de eleger um candidato, que no nosso caso, seria a história a ser trabalhada.

Cada inscrição feita, abertamente, era um motivo de alegria ou tristeza. Esse tipo

de atividade proporcionou ver claramente, o envolvimento e interação dos alunos em estarem

participando de algo diferente para eles.

No questionário passado para a professora de sala, foi feita a seguinte pergunta: 2.

Como você estimula para que seus alunos tenham o hábito da leitura de textos de Literatura

Infantil em sala de aula? A professora respondeu: “Dando-lhes livros infantis, adequados à

séria em que eles estão, o que já estão mais adiantados conseguem ler e acompanhar a leitura,

e os que ainda estão juntando as palavras, só o fato de manusear o livro e ver as gravuras, já

desperta o interesse e até a criatividade”.

Libâneo (2013, p.32) afirma que: “A preparação das crianças e jovens para a

participação ativa na vida social é o objetivo mais imediato da escola pública. Esse objetivo é

atingido pela instrução e ensino, tarefas que caracterizam o trabalho do professor”. Permitir

que as crianças escolhessem os livros para serem lidos também se mostrou uma forma de se

trabalhar autonomia com as crianças. Esses dois tipos de didática utilizados tanto pela

professora regente, quanto a por mim apresentada são diferentes, mas buscam alcançar a

autonomia dos alunos, preparando-os assim para a vida social.

FIGURA 1: REGISTRO DAS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS PARA ESCOLHER UMA
DAS DUAS HISTÓRIAS

Fonte: fotografia feita pela autora, 2018.

A história escolhida pelo maior número de inscritos foi “Os Três Porquinhos”.
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Mediante a leitura do livro, buscou-se também destacar outras versões da história. Após a

leitura, conversamos sobre os conflitos ocorridos entre os personagens na história e os

resultados obtidos desses conflitos e quem seriam esses personagens se fossem reais –

participando no contexto social. De início os alunos até entenderam a questão dos conflitos,

porém a parte dos personagens no contexto social foi preciso trabalhar mais na construção

dessa visão para que houvesse um entendimento da questão posta no momento.

As 08:33 horas – “ Após o término da leitura, perguntei se eles tinham gostado e
a resposta foi positiva. Perguntei ainda: quem seria os três porquinhos se eles fossem reais?
Alguns alunos levantaram das suas cadeiras com os braços para cima dizendo que seriam
eles os porquinhos. Então, eu disse que não era nesse sentido, mas quem seria os três
porquinhos se eles fossem pessoas que vivessem em nossa cidade, seriam pobres, ricos ou de
classe média na visão da construção das casinhas? Os alunos disseram que o Folha era
pobre, o Made era pobre também e o Tijolinho era de classe média ou rico. Perguntei
também quem seria o Lobo mau? Em relação a esse personagem eles não sabiam responder.
Porém, eu sugeri que poderia ser um ladrão, e eles concordaram”.

Sobre essa questão lembro-me de uma passagem no livro de Lajolo e Zilberman

(2017) que fala:
Também o livro de Ana Maria Machado, Procura-se lobo, revista com
humor e sabedoria cenários de narrativas clássicas às quais comparece um
lobo. O protagonista da narrativa não é mais o animal, mas um homem
chamado Manuel Lobo, que, desempregado, encontra o serviço de
“respondedor de cartas”, enviadas por lobos que gostariam de obter um
trabalho. Comparecer à história o conjunto de lobos do mundo imaginário –
desde a loba romana, até o antagonista de Chapeuzinho Vermelho, a que se
soma toda uma alcateia; o feroz animal que perseguiu os porquinhos, o que
quis engolir os sete cabritinhos, o que se esconde em pele de cordeiro, o
inimigo de outro cordeiro [na fábula de La Fontaine (1621-1695)], o “lobo
mau” da canção popular, a personagem das histórias em quadrinhos (cuja
indecifrável redação é corrigida pelo bem-comportado Lobinho) de Walt
Disney (1901-1966), o protetor de Mowgly, o menino-lobo, de Rudyard
Kipling (1865-1936), o lobo acusado por Pedro, da lenda russa, e até mesmo
o cantor Lobão se apresenta na narrativa (LAJOLO E ZILBERMAN, 2017,
p. 82).

Também foi realizado uma atividade com uma charge2 da história em que foi

prensa no quadro para observação e análise junto aos alunos. O critério com essa atividade era

de observar a participação dos alunos na compreensão da mensagem escrita, atribuição do

significado da mensagem identificando elementos possivelmente relevantes segundo os

propósitos e intenções do autor.

2 A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o
posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do
cotidiano. Fonte: site Toda Matéria.
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FIGURA 2: CONTOS DE FADAS ATUALIZADOS DE BOB THAVES

Fonte: disponível em: Google imagens. Acesso em 15/08/2018

Em seguida, os alunos fizeram uma narrativa visual da charge e levantaram alguns

pontos como pode ser vista no recorte abaixo:

As 08:45 horas – “Em seguida, peguei a charge sobre a história e prendi no
quadro. E pedi que eles observassem e falassem o que eles estavam entendendo da imagem. A
primeira coisa que eles questionaram foi se havia anões na história. Eu respondi que não.
Então expliquei que os anões estavam na charge para narrar o que estava acontecendo entre
o lobo e os três porquinhos. Um dos alunos perguntou o que era ordem de despejo? Eu
respondi que era um papel que o juiz dá para uma pessoa tirar outra pessoa de um imóvel, e
era aquilo que o lobo estava fazendo com os porquinhos, mesmo não tendo ajudado em nada
na construção da casa. Um dos alunos disse que aquilo era injusto que o lobo estava fazendo
com os porquinhos. E todos os alunos concordaram que era errada a ação do lobo”.

E para finalizar a regência, foi pedido que os alunos produzissem um texto sobre a

história, mas com a versão deles para um final da história. O critério utilizado nessa atividade

foi observar o raciocínio dos alunos na construção de um texto. Contudo, foi possível

observar além desse critério, pontos que mostram como os alunos estão se desenvolvendo no

processo de alfabetização, como pode ser observado na figura três abaixo. Como o objetivo

dessa pesquisa não era fazer um levantamento sobre o processo de alfabetização dos alunos

do 3º ano do ensino fundamental, os comentários não foram aprofundados sobre o assunto.

Vejamos o seguinte texto produzido por uma aluna:
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FIGURA 3: TEXTO E DESENHO PRODUZIDO POR UMA ALUNA DO 3º ANO B

Fonte: imagem escaneada pela autora, 2018.
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No texto acima da figura 3, podemos observar que a aluna iniciou, manteve e

encerrou uma linha de raciocínio na produção do seu texto dando outra versão a história.

Também foi pedido aos alunos para desenharem no verso da folha para ilustrar suas histórias.

O desenho da aluna mostra um começo e fim da história. Em seu desenho, ela não diferenciou

o material das casinhas de cada porquinho, ou seja, não se atentou aos detalhes na hora de

desenhar. Cada aluno tem sua individualidade de imaginar e criar aquilo que acha melhor e

esta imagem ilustra muito bem isto.

No gráfico apresentado na figura 4 abaixo, é possível observarmos o resultado

total das produções de textos feitos pelos alunos do 3o B do Ensino Fundamental a partir da

historinha dos Três Porquinhos, realizadas dentro de uma hora e meia pelos vinte e quatro (24)

alunos que estavam presentes na sala de aula no dia da aplicação da atividade.

FIGURA 4: RESULTADO DOS TEXTOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO 3o
ANO B SOBRE OS TRÊS PORQUINHOS

Fonte: elaborado pela autora.

De acordo com o gráfico exposto na figura 4, os textos considerados como não

feitos foram aqueles em que os alunos esceveram somente o seu nome enquanto outros não

quiseram ou não conseguiram escrever e fizeram um desenho na folha ilustrando a

compreensão acerca da história. Na figura 5 abaixo é possível exemplicar melhor o expresso

no gráfico 1 acerca dos textos que foram considerados como inacabados (parte superior da

imagem) e os textos que foram considerados como conluídos (parte inferior da imagem).
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FIGURA 5: IMAGENS DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

Fonte: imagens escaneadas pela autora.
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A partir dessa regência, foi obtida uma noção da necessidade dos desafios

cognitivos que devem ser colocados aos alunos. Nesse caso, a organização das ideias pela

linguagem escrita – através de construção de textos.

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) construíram níveis de aprendizagem pelo

processo de alfabetização em que se encontram os alunos, que são os níveis: pré-silábico,

silábico, silábico-alfabético e alfabético. Desses níveis, ainda encontramos no 3º ano B,

alunos que são pré-silábico (4 alunos), Silábico-alfabético (2 alunos) e alfabético (a maioria

dos alunos).

No dia 10 de Outubro, utilizei a mesma didática. No entanto, as opções de

literaturas infantis foram Chapeuzinho Vermelho e Cinderela. Mediante as inscrições, os

alunos novamente comentaram sobre as eleições e seguimos com a atividade resultando ao

título de Chapeuzinho Vermelho como vencedora, com a maioria das inscrições.

FIGURA 6: REGISTRO DAS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS PARA ESCOLHER UMA
DAS DUAS HISTÓRIAS

Fonte: Fotografia do quadro branco feito pela autora, 2018.

A leitura da história seria feita dessa vez pelos próprios alunos, cada um leria um

parágrafo. Sem muita resistência, os alunos participaram da leitura. Porém, alguns alunos

ainda não sabiam ler o que estava escrito. Então, foi feita uma intervenção, enquanto o aluno

segurava o livro, enquanto fazia a leitura das frases, ele repetia em voz alta para a turma. A

leitura não foi feita por todos os alunos, pois a história não era grande.

Sobre essa questão da leitura, a professora em questionário, respondeu a seguinte

pergunta: Como você julga o desempenho de seus alunos em relação à leitura de textos de

Literatura Infantil?

“Em julgo o desempenho dos meus alunos, “bom” pois muito deles não tem uma
família que os estimulem a ler, muitas atividades vão para casa, de leitura e produção de
textos e, voltam sem serem feitas; daí a enorme necessidade que esse aluno desperte o
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interesse para a leitura tornasse um pouco difícil, pois o professor fica desamparada sem o
apoio da família”.

Em seguida nós iniciamos uma conversa sobre a história lida, como pode ser vista

no recorte abaixo:

As 09:05 horas – “Após o termino da leitura, perguntei se eles tinham gostado da
história e a resposta foi positiva. Eu perguntei se estava certo a personagem principal da
história ter parado para conversar com um desconhecido na estrada? Eles responderam que
era errado. E com isso, a maior parte dos alunos começou a comentar situações que
aconteceram com eles próprios e com pessoas próximas de serem abordados por estranhos
quando estava andando pela rua. Comentei com eles que não poderíamos aceitar doces de
estranhos e nem caronas. E, principalmente, que devemos obedecer aos nossos pais”.

Após a conversa, foi trabalhado com uma charge sobre a história que foi colada no

quadro branco e aberto espaço para que os alunos pudessem observar.

FIGURA 7: CHARGE SOBRE A HISTÓRIA DA CHAPEUZINHO VERMELHO PRESA
NO QUADRO

Fonte: Fotografia do quadro branco feito pela autora, 2018.

Nesse trabalho com a charge, notou-se que os alunos ainda estavam se

acostumando com essa questão de compreender e identificar elementos possivelmente

relevantes segundo os propósitos e intenções do autor. Como podemos observar no recorte

abaixo:

As 09:15 horas – “Em seguida, peguei a charge sobre a história, prendi no
quadro e fiz a leitura do texto que estava na imagem. Depois disso, perguntei: quem tinha
facebook? Uns 10 levantaram as mãos. Em seguida, perguntei: O que eles fariam se
estivessem no lugar da personagem na charge? Alguns responderam que não teriam parado
para falar com o estranho, outros disseram que não teria aceitado o lobo mau no facebook
porque não o conhecia e outros ficaram concordando com as respostas”.

No término dessa atividade, passamos para a produção dos textos. O tempo dado

aos alunos para a produção foi de uma hora e meia. No gráfico 2, apresentado na figura 8

abaixo traz o resultado da produção dos textos feitos pelos 20 alunos presentes nessa aula.
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FIGURA 8: RESULTADO DOS TEXTOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO 3o
ANO B SOBRE A CHAPEUZINHO VERMELHO

Fonte: elaborado pela autora, 2018.

Para exemplicar o exposto no gráfico 2 na figura 9 abaixo apresenta-se

algumas imagens das produções feitas: na primeira imagem o texto foi feito por meio

de desenho. Na segunda imagem o texto está inacabado. Na terceira imagem o texto

está concluído. E na quarta imagem o texto também está inacabado.

FIGURA 9: IMAGENS DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS
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Fonte: imagens escaneadas pela autora.

Para a produção do texto e do desenho foi entregue uma folha A4 em branco. O

que se pediu para os alunos colocarem nas folhas foi o nome de cada aluno, a data e a turma.

Podemos observar nas imagens da figura 7, que esses alunos fizeram linhas para escreverem

em cima e/ou desenhar dentro dos quadrados, seguindo sua linha de raciocínio da história que

estava sendo produzida. Na primeira e segunda imagem pode ser vista pelo meio das histórias

um rompimento da continuação do raciocínio. Já na quarta imagem, a aluna iniciou sua

história e caminhando para o meio da história aparece um “homem jovem” que indaga a

Chapeuzinho Vermelho e termina com uma resposta da personagem, não havendo um término

da história, pois não se sabe se a personagem chegou ao seu destino.

No dia 19 de Outubro, foi conversado com os alunos antes de aplicar a última

regência com eles, como pode ser visto no recorte:

As 07:35 horas – “Eu conversei com os alunos sobre a prova do PISA que
acontece de três em três anos no Brasil e no mundo. Falei de uma forma que eles
entendessem e a posição que ficamos 63º do 1º lugar em 2015 e como ficamos em 2018, em
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que a maior parte dos alunos não conseguiu terminar as provas porque não estavam
compreendendo as primeiras questões. Através dessa conversa, busquei mostrar o quanto
eles precisavam se esforçar para aprender e melhorar futuramente a nossa posição no PISA.
Além disso, eu disse que a produção do texto seria com um tempo determinado e que não
poderia passar desse tempo, como se fosse uma prova”.

Com essa conversa os alunos se sentiram mais motivados em realizar as

atividades propostas. As histórias para as inscrições foram “O Patinho Feio” e a “Cinderela”.

Os alunos já sabiam como era a dinâmica da atividade. Então foi contada a sinopse das duas

histórias e os alunos se inscreveram para uma delas. O resultado obtido foi à escolha do título

“Patinho Feio”. Mesmo não sendo mais um novidade essa dinâmica das inscrições, os alunos

continuaram a festejar a cada inscrição, principalmente, os meninos.

FIGURA 10: REGISTRO DAS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS PARA ESCOLHER UMA
DAS DUAS HISTÓRIAS

Fonte: fotografia do quadro branco feita pela autora, 2018.

Então, foi feita a leitura da história e, enquanto era feita a leitura, os alunos

ficaram em pleno silêncio ouvindo e observando as imagens quando mostradas. Esse

comportamento dos alunos é referente à conversa que tivemos no começo da aula, que refletiu

em cada etapa proposta das atividades. Após a leitura perguntas foram feitas, como pode ser

visto no recorte abaixo:

As 08:30 horas – “Após o termino da leitura, perguntei se eles tinham gostado da
história e a resposta foi positiva. Eu perguntei dos alunos como um ovo de cisne poderia ter
chegado até o ninho da dona Pata? Alguns responderam que: “O ovo rolou da montanha até
o ninho”, “Foi trocado” e “Foi roubado”. Perguntei se eles já sabiam sobre o Bully e a
resposta foi “sim”. E perguntei se estava acontecendo isso na história, e a resposta foi “sim”.
Perguntei se aquilo era bom e a resposta foi “não”. Perguntei quem já tinha sofrido de Bully,
praticamente todos levantaram as mãos. Perguntei quem tinha gostado de sofre Bully e a
resposta foi “que não gostaram”. Então eu disse que se queremos respeito devemos respeitar
as pessoas”.
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Em seguida, passamos para a atividade de interpretação da imagem sobre a

história. Nessa atividade os alunos participaram mais, pois a maioria já tinha sofrido ou estava

ainda sofrendo uma situação semelhante à história. Conforme os alunos falavam e se

expressavam sobre o que eles interpretavam da imagem, era sendo escrito no quadro as

respostas para que no final podesse ser obsevardo as respostas.

FIGURA 11: REGISTRO DAS INTERPRETAÇÕES DOS ALUNOS REFERENTE A
IMAGEM

Fonte: fotografia do quadro branco feita pela autora, 2018.

Em alguns pontos, foi preciso rever se de fato era a intenção que ocorria na

imagem relembrando a história.

As 08:40 horas – “Em seguida, peguei a imagem sobre a história, prendi no
quadro e pedi para que eles observassem e dissessem o que estavam vendo. Eles responderam
que estavam “rindo do patinho feio”, “fazendo Bully”, “Estavam rindo porque não gostavam
dele”, “zoando por ser diferente”, “Queriam que ele fosse embora” e “humilhação”. Nas
respostas: “Estavam rindo porque não gostavam dele” e “Queriam que ele fosse embora”,
eu voltei na história e observamos a imagem e perguntei se era mesmo o que tinha
acontecido – por uma breve reflexão, os alunos disseram que não chegou a ser isso o que
aconteceu com o patinho”.

E também alguns alunos levantaram hipóteses de como o ovo estava no ninho

errado. Enquanto os demais estavam prestando atenção e concordando com as teorias.
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FIGURA 12: REGISTRO DAS TEORIAS DOS ALUNOS REFERENTE AO OVO NO
NINHO ERRADO

Fonte: fotografia do quadro brnaco feita pela autora, 2018.

E por fim, a produção dos textos. Os alunos aceitaram o desafio de fazerem os

textos, de 10 a 15 linhas, em 45 minutos, junto com o desenho no verso da folha A4. No

gráfico 3 exposto na figura 13, pode ser visto como foi o resultado da produção dos textos dos

18 alunos presentes nessa aula.

FIGURA 13: RESULTADO DOS TEXTOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO
3o ANO B SOBRE “PATINHO FEIO”

Fonte: elaborado pela autora.

Podemos observa no gráfico acima o empenho da maior parte dos alunos em

concluir o texto e o desenho, principalmente, dentro do tempo estabelecido. Os alunos

estavam bem concentrados em suas produções. Alguns alunos faltaram no dia, entre eles os

alunos que fizeram anteriormente o texto em forma de desenho. Para exemplificar melhor o

exposto no gráfico 3, apresentamos na figura 14 abaixo algumas das ativiades produzidas: na

primeira imagem o texto está inacabado. Na segunda imagem o texto foi concluído. Na

terceira imagem o texto está concluído. E na quarta imagem o texto também está inacabado.
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FIGURA 14: IMAGENS DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

Fonte: imagens escaneadas pela autora, 2018.
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No primeiro texto, a história foi escrita, praticamente, resumida. Porém, sem os

conflitos que o personagem passa durante a história. No segundo texto, o aluno retrata uma

mãe pata cuidadosa com seus filhotes e no final traz um ditado popular. No terceiro texto,

mostra no meio da história o personagem principal se questionando sobre quem ele era, mas

no final conseguiu descobrir sua verdadeira identidade. Já no último texto, a aluna buscou

fazer as linhas com régua para sua produção, porém ela iniciou e não deu continuidade ao seu

raciocínio sobre a história.

Sobre as produções mostradas nessa pesquisa, Cardoso (2000) afirma que:

Quando a criança chega à compreensão da escrita alfabética, não
significa que já venceu todas as dificuldades referentes ao processo de
aprendizagem da escrita. A partir daí, o trabalho será em direção à
construção de textos significativos, com características diversas,
determinadas por exigências específicas dos mais variados contextos
(CARDOSO, 2000, p.205).

O autor em seu livro expõe sobre suas experiências com crianças na produção de

texto e em determinado momento ele descreve o que aconteceu após solicitar uma produção

de texto, quando Cardoso (2000, p.206) relata que: “A partir daí as crianças conduziram a

história. Após a atividade oral, pedimos que escrevessem, da forma que quisessem ou

soubessem fazê-lo. Algumas crianças apenas desenharam, enquanto outras produziram algo

escrito”.

Essa experiência do autor, também aconteceu na aplicação dessa pesquisa,

respeitando assim o percurso do aluno em sua formação, mas sempre buscando desafia-lo

para seu desenvolvimento cognitivo.

Como pode ser observado em algumas das várias produções feitas pelos alunos

nas figuras que, em sua maioria, se empenharam a desenvolver essa atividade de texto de

forma a demonstrar sua compreensão de todo o trabalho desenvolvido das leituras dentro da

sua capacidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada contribuiu para entender sobre esse universo da Literatura

Infantil. Com essa nova percepção do assunto compreende-se que a literatura não tem a

função de ser utilizada como instrumento para trabalhar conteúdos em sala de aula, mas sim

para ser utilizada na arte literária. No entanto, ela pode ser um dos instrumentos voltados para

ensinar conteúdos aos alunos nas mãos do professor; Ou seja, ser usada didaticamente em

projetos, sequências didáticas, de forma interdisciplinar ou conhecimentos e apropriações da

Língua Portuguesa.

A Literatura Infantil serve para despertar a imaginação dos seus leitores no ato da

leitura, proporcionando assim, momentos prazerosos e lúdicos. Neste ínterim, ela proporciona,

nas mãos do professor, a estimular o raciocínio, senso crítico e a linguagem oral e escrita,

principalmente, quando utilizada no processo de alfabetização (escrita, leitura, interpretação e

compreensão leitora) dos alunos.

Com isso, a literatura infantil pode ajudar o aluno para a obtenção da

compreensão leitora quando a um interesse de proporcionar uma roda de conversa sobre a

história, uma apresentação de teatro, a confecção de um livro trazendo novas versões das

histórias e entre outras condições que o aluno poderá entender a situação central, os conflitos,

a efabulação, o humor a sátiras do começo, meio e fim das histórias. Podendo assim, entender

que o mundo encantado é semelhante ao mundo real.

Por fim, nos períodos de regência, foi possível apontar nas histórias escolhidas as

intenções, situações expostas e expressões de sentimentos dos personagens que ajudaram os

alunos a criarem opiniões, defender pontos de vista, relembrar acontecimentos da história e

expor exemplos de suas experiências ou de seus familiares e conhecidos, mostrando assim,

uma apreensão dos assuntos abordados. Além disso, puderam compreender o sentido nas

mensagens orais e escritas podendo atribuir significados, começando a identificar elementos

possivelmente relevantes, segundo os propósitos e intenções do autor nas figuras das histórias

escolhidas nas aulas. E também, proporcionou o conhecimento de outras versões da mesma

história que contribuiram para a produção dos textos escritos pelos próprios alunos,

empenhando-se em produzí-las com a mediação do professor.
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APÊNDICES

APÊNDICE A: OBSERVAÇÕES E PARTICIPAÇÕES FEITAS NA SALA
DE AULA

REGISTRO DE CAMPO – PRIMEIRA OBSERVAÇÃO

Acadêmica: Aline Cristiane da Silva Data: 29 de Agosto de 2018
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min
Alunos Presentes: 20
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:20 horas – Cheguei na escola e sentei em um banco que fica no corredor da
entrada do pátio coberto. Vi que os alunos estavam espalhados dentro e fora da escola, os
portões estavam abertos e alguns adultos acompanhavam as crianças até a porta da sala de
aula.

As 07:30 horas – O sino tocou. Os alunos direcionam-se para suas salas. Procurei
a direção da escola que me encaminhou até a sala do 3º ano B. Ao chegar próximo da sala
observei que os alunos estavam ao redor da porta aguardando a faxineira terminar de limpar a
sala. Quando ela terminou os alunos entraram na sala. Neste ínterim, a professora regente
chegou e perguntou meu nome. Fui em direção no funda da sala para sentar na última cadeira
da segunda fileira do lado do armário. A sala estava organizada em cinco fileiras. As janelas
são de metal, todas fechadas. Porém as janelas pequenas de cima são de vidro, do lado direito
pintado e do lado esquerdo dava para vê que estava claro. A sala possui uma central e um
armário. Seis lâmpadas. Algumas cartolinas com pesquisas feitas pelos alunos coladas nas
janelas. O quadro branco grande.

As 07:40 horas – A professora fez a minha apresentação para os alunos na sala.
Eu acenei para os alunos. Após isso, ela disse para todos da sala que a mesa do professor
estava quebrada e pediu para dois alunos levarem a mesa para fora. Ao deixarem a mesa do
lado de fora da sala, os alunos retornaram pegaram duas mesas no fundo da sala e levaram até
a frente para a professora que disse: “No final da aula dois alunos irão à sala ao lado e pegarão
uma mesa do professor para mim”.

As 07:44 horas – A professora mudou alguns alunos de lugar, formando duplas.
As 07:46 horas – A professora disse aos alunos: “ peguem o livro de Ciências”. As 07:48
horas – Ela perguntou quem ainda não havia ganhado o livro de Ciências. Disse que não seria
possível uma mãe tirar xérox do livro pois que sairia caro. E explicou que se deve cuidar e
não perder o livro, pois os alunos deverão devolvê-los no final do ano. Pediu para os alunos
abrirem o livro na página 85 que trata sobre “O tráfico de animais”. Alguns alunos disseram
que tinha esquecido o livro, então a professora disse: “vocês devem olhar quais serão as
matérias do dia seguinte para não esquecer o material”.

As 07:53 horas – A professora pediu para uma aluna observar se um outro aluno
estava fazendo a atividade. Além disso, ela pediu para uma outra aluna ir buscar água para
beber. Lembrou a turma que tinha esquecido de fazer a oração e chamou um aluno pelo nome
Jucelino para ir a frente e fazer a oração. O aluno fez o sinal da cruz e os demais repetiram seu
movimento. Quando o aluno começou a falar, disse algumas palavras e a professora o
interrompeu. Mandou sentar e tomou a frente da oração e os alunos repetiram suas falas. Ela
disse: “Senhor Deus, perdoe os meus pecados e me abençoe. Abençoe minha família, minha
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professora, a casa da minha professora e os outros professores. Nos livre de todo mal, amém”.
No momento da oração, duas alunas de outra turma, entraram na porta para pegar cadeiras, até
que um adulto apareceu na porta, olhou o que estava acontecendo dentro da sala de aula e
fechou a porta. Após o término da oração, a pessoa adulta perguntou da professora se as duas
alunas poderiam entrar na sala para pegar cadeiras. A professora liberou as alunas a pegarem
as cadeiras e disse: “Vocês devem bater na porta antes de entrar”. A pessoa adulta concordou
com a professora da sala.

As 07:58 horas – A professora iniciou a leitura do texto no livro de Ciências e os
alunos acompanharam em seus livros e algumas vezes faziam intervenções ao relatar o que já
sabiam sobre o assunto, como por exemplo, um aluno faz uma comentário sobre um
documentário que tinha assistido sobre o assunto. Ao terminar a leitura, a professora faz a
explicação do texto e de cada uma das questões a serem respondidas no livro. Para os alunos
que esqueceram o livro a professora disse: “escrevam as perguntas contidas na página 85 no
caderno”. A última questão das atividades a professora disse que fazeria na próxima aula, pois
exigia imagens de animais extintos e cartolina. Então ela disse: “Alunos tragam imagens de
animais extintos e um cartolina cada aluno, que essa atividade será feita na próxima aula em
sala de aula”.

As 08:04 horas – A inspetora chegou com uma outra mesa para a professora e
colocou no lado direito na frente da sala, junto ao um homem. Enquanto isso, a professora em
frente do armário disse em alta voz que tentaram arrombar seu armário. Ela olhou para eu que
estava sentada do lado do armário e disse que só não arrombaram o último cadeado trancado
era resistente. Mas que já teria comprado uma outra tranca para ser colocada. Além disso, ela
disse que alguém tinha deixado um saco com cocô no canto do armário. E que uma parte do
armário estava suja e pediu para um aluno cheirar para saber se era cocô. O aluno cheirou e
respondeu que não era.

As 08:06 horas - Um aluno da sala estava pedindo um lápis para os coleguinhas,
quando a professora ouvi e disse que na próxima vez levaria o aluno para a sala da supervisão.
A professora retomou a explicação das questões do livro e pediu para os alunos responderem
verbalmente. Uma das perguntas foi “O que você faria para impedir a caça ilegal dos animais
na floresta?” – um aluno respondeu: “Colocaria uma cerca elétrica em volta da floresta para
impedir a caça”. A professora explicou que isso não seria possível, e que a melhor forma seria
que o IBAMA aumentasse a fiscalização. Terminou a explicação e os alunos começaram a
copiar do livro e a responder no caderno as questões. Porém, aquele que tinham levado o livro
poderiam responder diretamente nele.

As 08:09 horas – A professora fez a chamada. Enquanto isso, um aluno andava na
sala pedindo um lápis dos colegas. No término da chamada, a professora solicitou que os
alunos trouxessem imagens de animais extintos para fazerem a atividade na próxima aula.

As 08:17 horas – 3 alunos não estavam fazendo a atividade, no que ficavam
olhando ao redor e brincando com o lápis. A professora escreve no quadro o tema “O tráfico
de animais” e a página do livro 85. Ela vai em direção do armário, abre e verifica que tem
cartolinas que podem ser utilizadas, pega alguns materiais e volta a sua mesa. Ao sentar em
sua cadeira, a professora procura sua chave e não encontra, percebendo que não estava com
sua chave, pediu para uma aluna verificar se a chave estava dentro do armário. A aluna olhou
dentro do armário, viu a chave, pegou e levou até a professora.

As 08:22 horas – Uma aluna disse para a professora que tinha terminado a
atividade. Então a professora pediu que a aluna ficasse quieta. Fez a contagem dos alunos e
pegou algumas folhas A4 de um pacote. Em seguida, a professora da sua mesa me [estava
sentada no fundo da sala] disse que havia 9 alunos que não sabiam ler direito, 3 que
melhoraram a leitura e os demais já sabiam ler.

As 08:28 horas - A professora saiu da sala e me pediu para observar e anotar os
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nomes dos alunos que não ficassem quietos. Ao sair, as duplas conversavam baixinho. Num
certo momento, as conversas aumentaram de altura e pedi para que continuassem a fazer a
atividade. Então os alunos voltaram a fazer a atividade sem conversas.

As 08:35 horas – Soltaram um peido na sala, na parte da frente e os alunos entre
si começaram a perguntar quem tinha peidado tampando o nariz com a mão. Uma aluna lê as
questões do livro para a sua dupla ouvir e escrever no caderno. Alguns alunos vieram me
pedir [me chamavam de tia] para irem ao banheiro, respondi que iria um de cada vez.

As 08:44 horas – A professora voltou para a sala e distribuiu uma atividade
somente para alguns os alunos. A atividade xerocopiada que consistia em cobrir e escrever a
letra E maiúscula e minúscula, seguido por duas imagens, uma de um elefante e de uma gata,
com um traço correspondente para a escrita do nome dos mesmos.

As 08:53 horas – A professora chamou a atenção dos alunos que não estavam
fazendo a atividade. Aqueles que já tinham terminado a primeira atividade, ficaram
observando os demais, pois a professora não passou outras atividade.

As 08:57 horas – Dois alunos estavam brincando de tiroteio utilizando as
borrachas. A professora andou pela sala, olhando de mesa em mesa o que estavam fazendo.
Ela me contou, quando sentou na cadeira ao meu lado, que já tinha 29 anos de sala de aula e
que estava com bursite no braço.

As 09:03 horas – Marco sentado em sua cadeira, olhou para mim e perguntou se
eu era professora. Respondi que sim balançando a cabeça. Ele perguntou em que escola eu
trabalhava. Então fiz o gesto do silêncio para ele e ficou quieto. Três alunos apresentaram
suas atividades para a professa, que já tinha retornado a sua mesa. A professora disse a eles
que deveria apagar e fazer parte das questões que estavam erradas.

As 09:09 – A professora repetiu mais de três vezes que não queria mais de uma
pessoa em sua mesa, pois os alunos se aglomeravam rodeando sua mesa para mostrar as
atividades. A professora pediu silêncio várias vezes. Porém, os alunos não estão conversando
alto. Em certo momento, as conversas aumentaram e a professora pediu silencia, assim como
uma aluna. Um aluno levanta de sua cadeira, dança de pé, enquanto coloca a jaqueta. A
professora disse que se os alunos continuassem conversando levaria-os para a supervisão.

As 09:15 horas – Uma aluna aparece na mesa da professora mostrando seu
caderno, quando a professora começa a corrigir da para ouvir no fundo da sala que era
conteúdo de matemática. A professora disse que não queria “a fila do S.U.S na mesa” dela.
Um aluno que havia saído para ir ao banheiro quando retorna à sala e senta diz em tom alto
para toda a sala ouvir que a merenda do dia seria “comida” por ter sentido o cheiro ao ter ido
ao refeitório.

As 09:21 horas – Dois alunos brincavam de espada com os lápis. Os alunos
estavam sentados, em fila indiana.

As 09:23 horas – Assim que é avisado por uma mulher na porta que é o horário da
merenda, os alunos levantaram rapidamente de suas mesas, porém a professora manda todos
sentarem e chama um por um, pelo nome, para sair da sala. Até um momento que ela manda
os 13 alunos saírem juntos. A professora foi até ao armário guardar sua bolsa e me perguntou
se eu queria que ela guardasse a minha também, pois a porta da sala não ficava trancada no
intervalo. Eu respondi que sim e fomos juntas para o refeitório.

No cardápio da merenda escolar deste dia havia: arroz, feijão, carne moída com
couve [todos misturados] e uma salada de alface com tomate [picados].

A professora disse que os alunos das séries do 1º ao 4º anos são chamados
primeiros para a merenda. A escola tem uma lanchonete para compra de lanches que fica ao
lado da sala dos professores.

No momento da merenda, sentadas, eu e a professora conversamos sobre esse
período que ficarei em sua sala, sobre as etapas de observação, participação e regência. Após
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essa conversa, perguntei se todos os dias a merenda tinha este mesmo cardápio. Ela respondeu
que não, somente as terças e quintas. Mas devido o cardápio de terça não ter sido feito no
referido dia, fizeram hoje. Nos demais dias da semana não tem um cardápio fixo, a merenda
escolar varia, como por exemplo: pão com carne moída e suco, bolacha com suco e entre
outros. retornarem. As 09: 40 horas – A professora retornou para a sala e ficou esperando os
alunos

As 09:50 horas –Um dos alunos já saindo da sala, quando a professora o impediu
dizendo que deveria pedir antes, já que não tinha pedido, não saiu. Os alunos estavam bem
agitados. Um aluno vem a minha mesa, no fundo da sala, para dizer o nome dos alunos que
estavam bagunçando. Eu peço para que volte a sua mesa.

As 09:54 horas – É entregue uma outra folha xerocopiada para os alunos. De um
lado da folha continha uma atividade de caça-palavras e do outro lado um enunciado pedindo
para formar frases a partir da observação das imagens. Nesse momento da aula a professora
disse que era a matéria de Português. Após a entrega das atividades pela professora, alguns
alunos [uns cinco alunos] estavam brincando de pedra, papel e tesoura, mas a professora
interrompeu.

As 10:02 horas – A professora me pediu para passar de mesa em mesa para
observar e mostrar os erros de ortografia nas atividades dos alunos.

As 10:25 horas – Passei do lado de cada mesa dos alunos observando e falando os
vários erros de ortografia, omissão de acentos, omissão do agente da ação na frase por alguns
alunos, erros de segmentação, erros por referência à fala, omissão de letras, não iniciavam a
frase e nome próprio com letra maiúscula, não estavam colocando as pontuações nas frases e
entre outros erros.

Enquanto estava passando de mesa em mesa, a professora estava escrevendo no
quadro uma atividade para a casa, em que os alunos teriam que copiar do quadro para o
caderno. A atividade do quadro era de Sinônimo e Separação de sílabas.

Os alunos que terminaram a atividade xerocopiada deveriam, em seguida, copiar a
atividade do quadro. No término, levaram o caderno para verificação da atividade de casa pela
professora e a atividade xerocopiada para correção e colagem da mesma no caderno pela
professora.

As 10:42 horas – A professora pediu para uma aluna levar alguns dos seus
materiais para seu armário na sala dos professores junto com a chave.

As 10:46 horas – Alguns alunos já terminaram de copiar do quadro. Ao levarem o
caderno para a professora, ela corrigiu de caneta e colou as atividades xerocopiadas no
caderno do aluno. Tem uma aluna na sala em que a professora não exige muito dela e não faz
nem a metade das atividades que os demais alunos fazem em sala.

As 11:09 horas – Os alunos estão mais relaxados, mas ao mesmo tempo agitados.
A professora de sua mesa me diz que iria para casa, porém iria voltar a tarde para fazer seu
planejamento de aula.

As 11:15 horas – Cinco alunos ainda não terminaram de copiar a atividade do
quadro.

As 11:17 horas – a professora pediu para quem terminou a atividade guardar o
material. Enquanto isso, os alunos estavam agitados na sala.

As 11:34 horas – A inspetora aparece na porta dizendo que poderia liberar os
alunos e o sino toca. Os responsáveis em buscar os alunos já aparecem na porta. A professora
disse que aqueles que ainda não tinham terminado de copiar a atividade ficavam até termina,
enquanto os responsáveis esperavam dentro ou fora da sala.

As 11:36 horas – A pesquisadora vai embora da escola.

REGISTRO DE CAMPO – SEGUNDA OBSERVAÇÃO/PARTICIPAÇÃO
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Acadêmica: Aline Cristiane da Silva Data: 30 de Agosto de 2018
Início de aula: 07h30min / Término de aula: 11h30min
Alunos Presentes: 22
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:22 horas – Chegada a escola. Fui direto para a sala dos professores e lá
permaneci até o toque dos dois sinais. O primeiro sino, as 07:28 h, é para que os alunos
dirijam-se para suas salas e o toque do segundo sino, 07:30 h, é para os professores irem para
as salas. A diretora fica no pátio observando o movimento. Um homem chega à sala dos
professores com uma caixa de pasteis fritos e vai embora. Alguns minutos depois, os
professores chegam e comentam que na escola é proibido vender salgado frito, mas sim
somente assado.

As 07:31 horas – Entrando na sala, havia uma idosa sentada na cadeira da
professora e os alunos conversando [alguns de pé e outros sentados]. Dirigi-me até ao fundo
da sala para começar o meu registro de observação em sala. A professora ainda não tinha
chegado.

As 07:35 horas – A professora chegou na sala, deixou o seus materiais em cima da
mesa e conversou rapidamente com a idosa.

As 07:38 horas – Ela pediu para que eu fizesse a oração e passasse uma atividade
para os alunos, enquanto ela resolveria um problema de diário na supervisão.

As 07:39 horas – Assumi a sala. Antes de trabalhar matemática com os alunos e
de fazer a oração do dia, perguntei aos alunos o que significava oração? Alguns responderam
que é falar com Deus. Então, eu perguntei quem era esse Deus? Alguns responderam que era
o Senhor, o Pai, Jesus Cristo e etc. Após essas respostas, eu escrevi no quadro a palavra
oração e expliquei que era: ora é falar e ação é fazer. Uma vez que se pedem as bênçãos de
Deus, Ele só abençoa as crianças obedientes aos seus pais e aos professores, que respeita os
mais velhos, o que não joga lixo no chão, que não trata mal o coleguinha e os animais. E no
fim da explicação, fiz a oração do Pai Nosso e os alunos oraram juntos.

Após a oração, iniciei então com a matemática. Cada um dos alunos deveriam
dizer seu nome [apresentação] e deveria responder uma tabuada. Iniciei com a família dos 2
até chegar na família do 7. Na tabuada, trabalhamos adição e subtração utilizando o quadro
branco. Como por exemplo: 2x4:? para chegar ao resultado disse aos alunos que poderia
utilizar os dedos e o caderno para responder. Para encontrar o resultado poderia repetir o
número 4 duas vezes e somar, achando assim o resultado: 4+4=8. Então, o resultado seria
2x4=8. Dei a dica utilizando a tabuada de 2x9:? que além de repetirem o 9 duas vezes,
poderiam subtrair o 2x10: 20-2=19. Sendo assim, também achariam o resultado de 2x9=19.

Com essa atividade de tabuada, observei que os alunos têm dificuldades de
concentração, déficit de atenção e medo de resolver cálculos de tabuada. Porém, em meio à
aula, expliquei que eles estavam ali para aprender e que errar era necessário para a
aprendizagem. Assim, tiveram mais coragem para participar, tanto que até se empolgaram e
foi meio difícil de controlar os alunos, pois eles queriam responder no lugar do colega.

As 08:58 horas – A professora chega em sala. Como já estava terminado a
atividade, ela esperou alguns minutinhos, pois faltava só 3 alunos. No término da atividade de
tabuada, passei a aula para a professora e me dirigi a minha mesa no fundo da sala. Em
seguida, a professora passa uma atividade de matemática para calcular operações de adição e
subtração.

As 09:17 horas – Chamada. Desde a entrega da atividade até a chamada, eu estava
registrando a aula no meu caderno. Alguns alunos vieram até a minha mesa pedi ajuda na
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atividade. A professora disse que não foi por falta de explicação nas outras aulas sobre o
assunto, que eles não prestavam atenção nas aulas.

As 09:28 horas – Precisei ir ao banheiro. Enquanto estava indo para a sala dos
professores para utilizar o banheiro, a diretora da escola me interceptou no meio do trajeto e
pediu para que eu a ajudasse a ficar no último tempo [50 minutos] com a turma do 7º ano A,
pois a professora tinha faltado. Havia ainda outras três turmas sem professores, em que a
diretora buscou outros estagiários para ficar com essas turmas. Não tive como recusar em
meio ao pedido da diretora. Então a orientadora da escola me deu as instruções de buscar a
lista de chamada na secretaria da turma do 7º ano quando fosse o tempo de aula. Após as
instruções, consegui ir ao banheiro. Ao voltar para a sala do 3º ano B, já era o intervalo que
deu inicio as 09:30 horas.

Ao chegar à sala, a professora já tinha guardado minha bolsa dentro do armário
trancado. Então fui ao refeitório. A merenda era arroz branco, feijão com charque e abóbora e
farinha. Peguei um prato e merendei com os alunos e professores.

Terminei a merenda e fui atrás da escola onde havia os alunos brincando na grama
e nas árvores. Então brinquei com alguns de se equilibrar nas raízes das árvores. E passei
rapidamente na secretária para pegar a lista de chamada do 7º ano. Ao voltar para a sala,
sentei em minha cadeira e a professora que já estava na sala veio até mim e disse que nas
terças e quintas-feiras era o dia de reforço deles. No que seria 1 hora a mais de aula, ou seja,
até as 12:30 horas. Além disso, contou partes de sua vida.

As 10:14 horas – Nesse tempo a aula era de Ciências. Porém, somente duas alunas
tinham levado as imagens de animais em extinção. Com isso, a professora colocou as duas
para recortarem de revistas imagens de animais silvestres. Enquanto os demais alunos
terminavam a atividade de matemática e os que já tinham terminado ficavam quietos na sala.

As 10:22 horas – A professora se estressou gritando com alguns alunos da sala por
estarem conversando e andando pela sala. Então, ela decidiu fazer a correção no quadro.

As 10:26 horas – Ao iniciar a correção da atividade, surge a inspetora a porta
pedindo para que ela preenchesse uma folha. Com isso, a professora pediu que eu fizesse a
correção com os alunos no quadro.

Então inicio a correção escrevendo as operações no quadro. Vou perguntando aos
alunos as somas e subtrações dos cálculos, eles respondem e eu escrevo as respostas no
quadro. No entanto, na última operação, ao olhar para o João [aluno] pedi para que
respondesse no quadro sozinho. Então ele iniciou bem a operação, mas tropeçou na contagem,
ajudamo-lo na contagem e assim, conseguiu resolver a operação. Terminando a correção,
passei a aula para a professora. Ao voltar para minha mesa, a mãe de um aluno apareceu na
porta para buscá-lo. A professora pediu a mãe para entrar, conversou rapidamente com ela,
enquanto o aluno arrumava seus materiais. Mas logo foi até a sua mãe e mostrou a operação
que ele tinha resolvido no quadro todo sorridente, sua mãe olha e sorri. Os dois saem da sala.

As 10:51 horas – Ganhei um coração feito a mão de papel, cortado, pintado e
colado uma frase dizendo: “gosto de você”, de uma aluna.

As 10: 55 horas – Fui para a sala do 7º ano A. Chegando na sala, encontro
somente uma aluna. Faço a chamada e dou presença para ela. Até que surge na porta mais
uma aluna e peço para que ela chame os demais alunos para a aula. Pela chamada são 41
alunos matriculados e 2 alunos transferidos. No total, após a chamada feita tinha em sala 35
alunos presentes e os demais tinham faltado. A central de ar não estava funcionando, então
um aluno pediu para abrir as janelas e eu concordei, abrimos as janelas.

Iniciei a aula me apresentando e expliquei que a diretora tinha pedido para que eu
desse uma aula de Português para eles. Então, perguntei para os alunos quem conhecia a
história dos Três Porquinhos? Alguns responderam que conhecia, os demais ficaram olhando.
Disse a eles que havia várias vezes versões dessa história. Perguntei a uma aluna qual versão
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ela conhecia da história, ela respondeu que conhecia que os três porquinhos viviam felizes
para sempre.

Para aproveitar o pouco tempo que tínhamos, contei algumas versões adaptadas da
mesma história, incluindo a história original e tradicional. Quando cheguei na parte em que o
lobo mal comeu o primeiro dos porquinhos, algumas meninas do fundo começaram a rir. Ao
falar que o lobo mal comeu o segundo porquinho elas riram novamente e os demais alunos
estranharam. Foi quando percebi que elas estavam levando a palavra “comeu” para outro
sentido da palavra, num sentido mais malicioso. Com isso, comentei que não poderia levar
essa palavra para o lado malicioso, todos riram nesse momento. Por este fato, troquei a
palavra para “se alimentou” do porquinho. Mas algumas vezes eu esquecia e falava “comeu” e
todos riam.

Então, pedi para que os alunos refletissem na situação em que eu iria introduzir a
história dos Três Porquinhos. Perguntei a eles como seria pegar essa história e trazer para o
nosso contexto social, ou seja, para a nossa realidade do dia-a-dia? Sendo os três porquinhos
pessoas junto ao lobo mal. Eles começaram a responder que os porquinhos iriam ser
“estuprados”, “sequestrados”, “enganados” e etc. Direcionei os alunos a pensarem na
hierarquia social, como seria a posição dos três porquinhos nessa escala, referentes as suas
casinhas construídas na história? Eles disseram que seria de classe pobre, favelado e rico. O
último porquinho seria rico por ter uma chaminé. Mas um dos alunos levantou a mão e disse
que tinha uma chaminé em sua casa e não era rico. Outro disse que tinha a chaminé da sua
churrasqueira. Todos riram.

Entramos na parte do lobo mal. Perguntei aos alunos qual a função do lobo mal na
história? Quem seria o lobo mal na sociedade? Um aluno respondeu que o lobo mal seria um
ladrão. Nesse momento bate o sino. Eu peço que ele pense na história nesse contexto e que se
possível futuramente, terminaríamos a reflexão da história e disse também que tínhamos
trabalhado ali interpretação de texto. Liberei os alunos. Duas alunas vieram me abraçar se
despedindo.

O sino tocou era as 11:32 horas. Fui ao encontro da diretora entregar a chamada
feita. Uma aluna do 3º ano B me segurou abraçando. Enquanto conversava com a diretora
sobre a aula no 7º ano, uns alunos apareceram pedindo para que ela não esquecesse do ônibus
deles para uma atividade de pesquisa fora da escola. Uma aluna ainda continuou me
abraçando, pedi que ela voltasse para a sala para o reforço, ela se negou a ir. O responsável de
levá-la para casa apareceu para irem embora. Porém, quando estavam saindo ela começou a
chorar, a diretora viu e perguntou o porque dela estar chorando? Respondi que ela queria ficar
abraçada comigo. Essa aluna tem laudo, segundo a ficha de avaliação da turma. Terminei de
contar sobre a aula para a diretora. Ela ficou sorridente e disse que tinha gostado dessa visão
que levei aos alunos.

As 11:45 horas – Sai da escola.

REGISTRO DE CAMPO – TERCEIRO DIA DE OBSERVAÇÃO

Acadêmica: Aline Cristiane da Silva
Data: 03 de Setembro de 2018.
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min
Alunos Presentes: 20
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:25 horas – Cheguei na escola. Fui direto a sala dos professores e ali
permaneci até o toque do segundo sino. Enquanto isso, os professores chegavam, tomavam
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café, conversavam e ao toque do segundo sino saíram para as suas respectivas salas.
As 07:30 horas – Tocou o sino. Fui para a sala de aula. Ao entrar na sala parte dos

alunos estavam sentados e outros de pé. Cumprimentei a turma com um bom dia! E eles
responderam o mesmo. Caminhei até o fundo da sala e sentei na última cadeira da segunda
fileira do lado do armário. E os alunos continuaram suas conversas.

As 07:34 horas – A professora chegou na sala, cumprimenta a todos na sala. Ela
foi até a sua mesa, deixou seus materiais, observou a sala e decidiu arrumar as fileiras.
Algumas alunas a ajudaram arrumando as fileiras também. A professora veio em minha
direção e disse que estava gripada, que não viria à aula, mas não poderia deixar os alunos
retornarem para casa, devido a isso, decidiu ficar e dar aula. Ela observou novamente a turma
e trocou alguns alunos de lugar.

As 07:38 horas – A professora foi para a frente da sala e explicou sua situação de
saúde e pediu para os alunos que a ajudassem ficando quietos. Ela se lembrou da oração do
dia. Fizeram o sinal da cruz e ela disse: “Pai do céu, obrigada por este dia. Protege minha
escola. Obrigada pela comida. Abençoe os funcionários da escola, os professores, as pessoas
doentes. Protege os animais dos homens maus. Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja
o teu nome. Venha o teu Reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos
hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos
devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Amém.” E fechou a
oração com o sinal da cruz.

As 07:40 horas – Terminou a oração. A professora sentou em sua cadeira. Um
aluno começou a conversar e ela pediu silêncio. Ao tirar seus materiais da bolsa, a professora
disse que tinha esquecido seus óculos de grau em casa. Enquanto isso, a turma permaneceu
quieta.

As 07:42 horas – Em sua mesa, a professora disse ao seus alunos: “Peguem o livro
de História”. Imediatamente, os alunos abriram suas mochilas para pegarem os livros e seus
estojos. Enquanto isso, a professora folheou o livro. E perguntou a um aluno: “[...] que página
paramos? Pois não estou enxergando nada!” [...] o aluno respondeu: “A última foi a página 59,
60 e 61.” Então ela disse para toda a turma: “Vou pegar as páginas 62, 63 e 64.”

As 07:46 horas – A professora anotou algo no caderno, olhou para o livro e disse
a todos que na página 62 apresentava uma rua que continha alguns elementos antigos. Eles
deveriam escrever em seus cadernos os elementos que eram do passado que estava na imagem.
Os alunos iniciaram a atividade conversando baixinho.

As 07:50 horas – A professora e uns três alunos estavam tossindo e espirrando na
sala. A atividade estava sendo feita. Alguém bateu a porta. A professora mandou entrar, mas a
pessoa não entrou. Um aluno disse que deveria ser um aluno de outra turma. Enquanto estava
sendo feita a atividade pelos alunos, a professora ficou mexendo no celular. Uma aluna disse:
“[...] onde está o seu livro?”. A professora olhou e brigou com o aluno por não ter trazido o
livro. Ele tirou da mochila um esquine e iogurte, mas não comeu. Então, guardou de volta na
mochila.

As 07:53 horas – A professora andou pela sala e um aluno lhe perguntou qual era
o nome de um elemento que estava na imagem do livro. Ela o respondeu. Então voltou para
sua mesa e pegou a chave do armário.

As 07:54 horas – Uma aluna chegou atrasada na sala e sentou em uma cadeira.
Neste ínterim, a professora foi em direção ao armário, tirou algumas mesas da frente do
armário e abriu a porta do armário. Enquanto ela abria a porta, um aluno disse que não tinha
tomado café da manhã. Ela o respondeu algo. Então ele voltou a sua mesa. Ela pegou alguns
materiais, enquanto os alunos conversavam, fechou o armário e voltou a sua mesa com os
materiais.

As 07:57 horas – Uma outra aluna chegou atrasada na aula. A responsável pela



59

aluna entrou na sala e explicou a professora o motivo do atraso. E saiu da sala. A professora
de sua mesa pediu para um aluno para anotar os nomes dos alunos que bagunçassem na sala.
A professora saiu da sala. Os alunos conversavam em sala.

As 07:59 horas – A professora entrou na sala, pegou o pincel e começou a
escrever no quadro: Atividade de história no livro – págs: 62,63 e 64. Data: 03/09/18. Turma:
3º B. História. 1- Respostas:

As 08:02 horas – Ela disse para que escrevessem as respostas no caderno. Foi em
direção do armário. O abriu, pegou um livro e voltou a sua mesa. Ela folheou o livro. Os
alunos permaneceram quietos, fazendo a atividade. A última aluna que chegou atrasada,
colocou sua mesa e cadeira do lado da mesa da professora e permaneceu ali sentada.

As 08:05 horas – Um aluno assobiou na sala e a professora mandou parar. Ela
olhou para outro aluno dizendo que iria muda-lo de lugar por estar conversando. Outro não
levou o livro e ficou de bruços sobre a mesa quieto. Além deste, havia mais dois alunos de
bruços em suas mesas, após terem fechado seus livros. Uma aluna pegou seu caderno e
começou a conversar com o colega do lado.

As 08:09 horas – A professora disse que iria xerocopiar uma atividade e que
voltaria logo. Que não era para conversarem. Então saiu da sala deixando os alunos sozinhos
na sala. Os alunos começaram a conversar baixinho, todos sentados. Uma aluna estava
pintando algo em seu caderno. Outro aluno chamou pelo nome de um colega e outro
respondeu que ele estava dormindo.

As 08:12 horas – Uma aluna veio para o fundo da sala, chegou perto de mim e
perguntou se eu queria um chiclete. Eu respondi que queria. Ela me entregou e foi para a sua
mesa. Enquanto isso, os alunos estavam um pouco agitados, conversando e um deles jogou
uma bolinha de papel no chão. Outro aluno estava mostrando um santinho de candidato para o
colega que senta atrás dele. Já outro aluno estava brincando com uma moeda. Uma aluna
mandando parar com o barulho da moeda. As conversas aumentaram. Um aluno levantou de
sua cadeira e ficou mexendo com outro colega até ele acordar. Alguns alunos estavam
andando pela sala.

As 08:17 horas – Uma aluna de outra turma abriu a porta, observou a sala e
perguntou aonde estava a professa e um aluno respondeu que estava na supervisão. Uma aluna
ficou mandando os alunos ficarem em silêncio. Um aluno levantou de sua cadeira, começou a
dançar, mas olhou para mim e sentou. As conversas aumentaram. Uma aluna bate palma.

Duas alunas vieram em minha direção e perguntaram, mostrando a imagem no
livro, se a Van (carro) era algo antigo. Eu olhei e respondi que não sabia. As conversas
continuaram.

As 08:23 horas – Poucos alunos estavam fazendo a atividade. A professora
chegou em sala. Ao deixar as folhas em sua mesa, perguntou a turma quem tinha achado
objetos antigos na imagem. Um aluno respondeu que tinha achado uma carroça. Então, ela
perguntou novamente, quem mais achou objetos antigos? Olhou para um aluno e perguntou o
que ele tinha achado. Ele mostrou o caderno para ela, e em alta voz a professora leu: triciclo,
avião antigo, bonde e um calhambeque. Um aluno olhou para a professora e perguntou o que
era um calhambeque. Porém a professora não o respondeu e continuou citando outros objetos
antigos da imagem. Enquanto isso, alguns alunos estavam de pé conversando na sala. A
professora tossia em sala. Uma aluna mandou todos se sentarem e ficarem quietos.

As 08:27 horas – A professora foi a sua mesa e folheou as folhas xerocopiadas
contando-as. A professora olhou para um aluno perguntando onde estava seu livro. Ele
respondeu que tinha esquecido. Ela começou a reclamar que era sempre a mesma resposta
deste aluno e que o levaria para a supervisão. A professora começou a distribuir a cada aluno
as atividades xerocopiadas. Ela chamou a atenção de outro aluno, foi até o armário, pegou
uma pasta e voltou a sua mesa.
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As 08:32 horas – Ela veio em minha mesa dizendo que estava com diabetes e
pressão alta, que precisava comer na sala para não passar mau. Um aluno entrou na sala com
um copo de café na mão. Então, ela voltou a sua mesa, pegou o pincel e começou a escrever
no quadro as respostas. Este aluno chamou a atenção de duas alunas para pararem de
conversar. A professora escreveu no quadro: Bonde, moça com vestido antigo, avião antigo,
bicicleta, cavalos e charrete.

As 08:36 horas – Uns cinco alunos não estavam acompanhando a aula, mas sim
conversando. A professora olhou para trás, chamou a atenção de um aluno e disse que ele não
dava certo em lugar nenhum na sala, pois conversava demais. Ela sentou e começou a comer
umas bolachinhas com café.

As 08:38 horas – Ela perguntou quem tinha terminado a atividade e uns nove
alunos levantaram os braços. Então, ela pediu que um por um fosse a sua mesa para correção
da atividade. A professora pediu para uma aluna levar uma atividade até a supervisão, junto
outro colega para xerocopiar a atividade e deixar o colega na supervisão. O estojo de uma
aluna caiu e o colega da frente levantou de sua cadeira, pegou o estojo e entregou a colega.
Uma aluna pediu silêncio.

As 08:46 horas – A professora levantou de sua cadeira e distribuiu atividades
xerocopiadas aos alunos. Pediu para que eles colocassem a data e o nome na atividade, além
de ler o texto e pintar a imagem. A professora perguntou a um aluno: “Como está indo a sua
fisioterapia [...]?” Ele respondeu: “Esta indo bem!”.

As 08:49 horas – A aluna volta da supervisão com o colega e as folhas
xerocopiadas. A professora falou baixinho, não deu para ouvir do fundo. Os alunos sentaram e
ela continuou a corrigir as atividades, além de pedir as atividades xerocopiadas da aula
passada para também corrigir. Uma aluna disse em alta voz: “Pedro para de bater o lápis no
outro!”. Um aluno ficou jogando aparas no chão. A professora viu e brigou dizendo que tinha
uma lixeira na sala. Ele levantou e foi para a lixeira.

As 08:54 horas – A professora ficou mexendo no celular. Alguns alunos estavam
pintando a atividade. Ela chamou a atenção de dois alunos para fazerem a atividade. E então,
pegou uma folha xerocopiada e começou a cortá-la. Além disso, pediu a uma aluna para pegar
a cola no armário. A professora pediu para um aluno ajudar seu coleguinha na atividade. Ela
chamou um aluno em sua mesa e mandou que ele circulasse as palavras na atividade.

As 09:00 horas – Fui até a professora e disse que iria no banheiro.
As 09: 07 horas – Retornei para a sala. Uma aluna estava distribuindo atividade

xerocopiada de mesa em mesa. A professora mandou um aluno sentar várias vezes até perder
a paciência.

As 09:09 horas – Uma aluna veio até a minha mesa pedindo que eu a ajudasse
com a atividade, pois ela não estava entendendo. Pedi para que ela lesse as questões para mim.
Ela lia com dificuldades. Eu a ajudava na leitura de algumas palavras. Quando terminou a
leitura, explique o que ela deveria fazer.

As 09:16 horas – Ela voltou e sentou na cadeira. Um aluno reclamou para a
professora que um colega estava comendo iogurte dentro da sala. A professora respondeu que
ele não tinha tomado café em casa e que sua barriga estava doendo de fome. Os alunos
ficaram agitados. A professora pediu silêncio.

As 09:19 horas – Um aluno chegou em minha mesa e perguntou se eu estava com
sono. Respondi que não. Então ele disse que estava com sono e foi para a sua mesa. A maioria
dos alunos estavam fazendo a atividade, enquanto os demais estavam conversando.

As 09: 22 horas – A mesma aluna retornou a minha mesa para que eu a ajudasse
novamente em uma questão. Pedi para que ela lesse novamente a questão. A partir de sua
leitura ela conseguiu entender a questão e voltou a sua mesa. Um aluno levantou de sua
cadeira levando um bilhete para entregar a um aluno. Após entregar o bilhete, sentou em seu
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lugar. O aluno que recebeu o bilhete, abriu, sorriu e fez com as mãos o desenho de um
coração para uma aluna, ela riu. Enquanto isso, outro aluno levantou de sua cadeira e dançou
para uma aluna.

As 09:26 horas – O aluno jogou o bilhete para uma aluna que olhou o bilhete.
Dois alunos estavam brincando com seus lápis. A professora mandou os que estavam de pé
sentarem, senão iriam ficar sem merenda. Eles sentaram. Enquanto isso, ela estava corrigindo
em sua mesa as atividades xerocopiadas e colando nos cadernos.

As 09:30 horas – A porta esta meio aberta, vejo uma turma entrando no refeitório.
A professora mandou um aluno sentar e o proibiu de se levantar.

As 09:32 horas – Um aluno disse que era o horário da merenda, mas a professora
o perguntou se a mulher tinha vindo chamar na porta, ele respondeu que não. Ela ficou
mexendo no celular. Os alunos ficaram conversando.

As 09:34 horas – A professora chamou a atenção de outro aluno dizendo que sua
atividade estava errada, que ele tinha que apagar e fazer corretamente, além de o repreender
por ficar olhando para a atividade de outro aluno.

As 09:36 horas – Ela grita na sala muito brava, chamando a atenção de dois
alunos. Então, ela decidiu liberar os alunos para a merenda. E assim foi fila por fila.

As 10:09 horas – Retornei para a sala. A professora estava aguardando os alunos
voltarem. A merenda foi mingau de arroz. Ao sentar, percebi que estava escrito no quadro o
seguinte: “Comunicado – comunico aos Srs, pais, que amanhã dia 04/09/18 não haverá
reforço, devido eu ter consulta médica nesse horário!”

As 10:10 horas – Os alunos retornaram para a sala. A professora pediu para uma
aluna distribuir atividades xerocopiadas para cada aluno. Ela mandou que os alunos ficassem
em silêncio várias vezes e os alunos demoraram em fazer o que ela estava pedindo. Enquanto
a maioria estava fazendo a atividade, os demais estavam conversando.

As 10:14 horas – alguns alunos vieram a minha mesa perguntar que imagens eram
o que estava na atividade. Eu os respondi, pois percebi que realmente eles não sabiam e, então,
voltaram as suas mesas.

As 10:16 horas – A professora me disse que iria na supervisão e saiu da sala.
Alguns alunos ficaram agitados e começaram a conversar. Mudei de cadeira e fiquei do lado
do armário.

As 10:22 horas – Quase a metade da sala estava de pé conversando. Um aluno
ficava batendo o lápis na mesa. Um aluno começou a pedir por silêncio. Outro aluno veio até
mim e perguntou se poderia ficar brincando com o carrinho na mesa quieto, pois tinha
terminado a atividade. Respondi que poderia.

As 10:25 horas – Os alunos estavam demais agitados. Mandei que ficassem
quietos. Por certo tempo, obedeceram.

As 10:28 horas – Um aluno falou: “Eita porra!”. E voltaram a conversar.
As 10:30 horas – Um aluno me pediu para ir beber água, eu deixei. Alguém tinha

peidado dentro da sala. Outro aluno ficou andando pela sala acusando alguns alunos de terem
peitado na sala. Chegou um aluno até mim, dizendo que um colega estava chorando devido a
estarem gritando perto dele. Outro aluno veio até mim, pedindo para ir beber água, eu deixei.
Um aluno fica do lado de outro colega perguntando o porque de está chorando.

As 10:34 horas – Um aluno ficou deitado no chão bloqueando a passagem. Outro
aluno passou por cima dele e ficou conversando com as meninas. Conforme cada aluno
voltava do banheiro ou de ir beber água mais alunos pediam para irem também. Enquanto isso,
as conversas e as brincadeiras rolavam na sala. Um aluno chegou até a minha mesa e disse
que seu colega estava chorando porque estava com dor de cabeça. Ele queria levar seu colega
para orientação e eu não permiti, pois disse que deveria esperar a professora chegar à sala para
resolver a situação.
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As 10:37 horas – Um aluno pegou o gorro da cabeça do colega da frente e ficou
usando, até que o colega pediu de volta. Os alunos diminuíram a conversa.

As 10:42 horas – Um aluno estava chorando na sala. Alguém tinha pegado algo
dele. Um aluno começou a cantar na sala que homem não chora. Outro aluno observava tudo
e não fez nada para ajudar o colega.

As 10: 47 horas – A professora retornou a sala. Ela me disse ao sentar que a
diretora fez uma pequena reunião com os professores. Ela viu um aluno chorando e
questionou devido está chorando. Ele respondeu que tinham pegado o brinquedo dele. Ela o
respondeu dizendo que não deveria trazer brinquedos para a escola.

As 10:49 horas – A professora escreveu no quadro a palavra ditado e números de
1 a 20. Os alunos estavam conversando demais. Ela perguntou se alguém tinha celular. Cinco
alunos responderam que tinham. Então, ela perguntou qual deles trazia para a escola. Nenhum
respondeu a pergunta. A conversa entre os alunos aumentaram. Com isso, a professora gritou
na sala pedindo silêncio. Os alunos se aquietaram.

As 10:53 horas – A professora perguntou se tinha mais alguém para colar a
atividade no caderno. Uns cinco alunos levantaram as mãos. Conforme cada aluno levava seu
caderno, ela corrigia a atividade e colava no caderno. Ela gritou pedindo que um aluno
voltasse para sua cadeira.

As 10:58 horas – Alguns alunos conversavam baixinho. A professora estava com
dificuldades para enxergar o nome dos alunos nas atividades entregues a ela por falta dos
óculos de grau. Entrou uma mulher na sala. E a professora perguntou para um aluno quais
eram as páginas do livro de português que tinham parado. Enquanto o aluno a respondia, a
professora entregava atividades xerocopiadas para essa mulher. As duas ficaram conversando
e os alunos também. Até o momento que a professora pediu silêncio. Ela disse para a turma
que essa mulher iria leva-los para a sala de vídeo para passar um filme religioso e depois do
filme pediu para eles escreverem um texto sobre o que assistiram valendo ponto. E a mulher
disse que não iria esquecer de fazer a oração do dia. A professora avisou pela quarta vez para
que os alunos anotassem no caderno o comunicado.

As 11:05 horas – A professora tentou conversar com a mulher mas os alunos
ficavam conversando mais alto. Ela pedia silêncio várias vezes a turma. E assim mesmo, as
duas ficaram conversando. A mulher avisa a turma que ficaria com eles na próxima aula.
Então ela disse: “Brinquem bastante hoje à tarde, para chegarem tranquilos aqui amanhã para
a aula”. Após falar com a turma, a mulher saiu da sala.

As 11:08 horas – A professora iniciou o ditado com as seguintes palavras: 1.
Camelo, 2. Formiga, 3. Cinema, 4. Panela, 5. Pipoca, 6. Cavalo, 7. Janela. Quando a
professora iria dizer a oitava palavra a mulher retorna a sala. Enquanto isso, observei que dois
alunos não estavam escrevendo o ditado. A mulher pediu um livro de religião. A professora
disse que ela poderia passar um salmo da Bíblia no quadro para eles copiarem. A professora
perguntou aos alunos quem tinha o livro de matemática. Um livro de matemática apareceu e a
professora e essa mulher começaram a folhear o livro. Os alunos se agitaram. A professora
pediu silêncio e disse que iria separar um aluno de seu colega que estavam em dupla. Ela
ficou brava, separou os dois e tossiu muito.

As 11:15 horas – Ela reiniciou o ditado: 8. Maremoto, 9. Cegonha, 10. Boneca. 11.
Cadela, 12. Ferro, 13. Filhota, 14. Gramado, 15. Bocão, 16. Laranja, 17. Riacho, 18. Farofa,
19. Fígado e 20. Anedota.

As 11:22 horas – A professora disse que não iria corrigir hoje devido a falta do
seu óculos de grau, mas que corrigiria na próxima aula que tivessem com ela. Então pediu
para que os alunos guardassem seus materiais e ficassem quietos em suas mesas. Um aluno
foi até o armário para guardar o pote de cola, porém estava trancado. Os alunos ficaram
agitados e ela pediu silêncio.
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As 11:24 horas – o aluno foi então até a mesa da professora, por ela te-lo chamado
e pegou com ela a chave para abrir o armário e guardar os materiais dela. A professora iniciou
a chamada, mas enquanto isso, os alunos conversavam alto e a professora disse que deixaria
os bagunceiros até tarde na sala. Quando a professora chamou o nome de um aluno, ele
respondeu “oi”. A professora o repreendeu dizendo que não era “oi” e sim “presente”.

As 11:27 horas – A professora recebeu uma ligação no celular e atendeu. Ela
pediu que os alunos fizessem silêncio. Um aluno muda de lugar e disse a colega que a
professora tinha deixado.

As 11:29 horas – A professora retoma a chamada. Ao terminar a chamada, o sino
tocou.

As 11:30 horas – A professora liberou para sair primeiro uma fileira, depois outra
e depois mais outra e foi saindo os alunos que ela chamava. Todos saíram da sala. Eu e a
professora saímos juntas até a sala dos professores.

REGISTRO DE CAMPO – QUARTO DIA DE OBSERVAÇÃO

Acadêmica: Aline Cristiane da Silva Data: 05 de Setembro de 2018.
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min
Alunos Presentes: 21
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:36 horas – Chegada na escola. Ao entrar na sala, a professora já tinha
iniciado a aula. Fui sentar no fundo da sala, quando a professora estava dizendo para os
alunos pegarem o livro de Ciências e abrirem nas páginas 67, 68 e 69. A professora levantou
e escreveu o cabeçalho no quadro.

As 07:37 horas – Ela lembrou de fazer a oração do dia. Então, levantou e iniciou
a oração com o sinal da cruz e disse: “Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida.
Abençoe a nossa escola. Protege a professora, os funcionários, as pessoas que estão doentes
nos hospitais, os animais”. A professora parou a oração para falar com o Ruan. Ele ficou
calado enquanto a professora reiniciava a oração: “Pai do céu, obrigada por este dia. Protege
minha escola. Obrigada pela comida. Abençoe os funcionários da escola, os professores, as
pessoas doentes. Protege os animais dos homens maus. Pai nosso, que estás nos céus!
Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como
no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como
perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
Amém.” E fechou a oração com o sinal da cruz.

As 07:42 horas – Um homem apareceu na porta, fez alguns gestos para a
professora enquanto ela estava encerrando a oração e fechou a porta. A professora disse para a
turma que cinco alunos tinham perdido o livro de Ciências e que tinha conseguido dois livros
dessa matéria, mas não disse como.

As 07:44 horas – A professora disse que iria ler a página 67 – “Alimentação dos
animais”. E perguntou a turma: “O que os animais se alimentam? Escrever a resposta no
caderno”. Entrou na sala uma senhora com uma aluna cumprimentou a professora e saiu da
sala. A aluna sentou em sua cadeira. A professora perguntou: “O que são herbívoros?” e
continuou perguntando: “O que são vegetais?” e “O que são animais carnívoros?” Ela
aguardou resposta, mas nenhum aluno respondeu. Com isso, ela respondeu as perguntas.

As 07:47 horas – Uma mulher entrou na sala e disse a professora que as crianças
deveriam apresentar algo na hora cívica devido ser a semana da Proclamação da República e
saiu da sala. A professora continuou a fazer perguntas: “O que são animais onívoros?” Ela
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deu alguns exemplos, como o Chimpanzé. E leu as questões do livro.
As 07:50 horas – A professora explicou o que era animais diurnos e noturnos. E

perguntou: “O que são mamíferos?” Deu alguns exemplos, enquanto estava sentada em sua
cadeira. Os alunos começaram a conversar. Ela mandou que parassem e disse que estava com
a garganta ruim. Além de dizer que iria parar de explicar e os deixaria sozinhos, e os que não
tinham livro era para se sentarem com os que tinham e escrever as perguntas no caderno. Ela
terminou a leitura e explicação do livro e mandou que iniciassem a atividade.

As 07:56 horas – Um aluno disse a professora que uma colega estava sem livro.
Então a professora foi até o fundo da sala e mandou que um aluno sentasse com ela para
fazerem a atividade do livro. Uma professora entrou na sala e perguntou se tinha um copo
descartável para dividir um pouco do café. A professora da sala pegou um copo e dividiram o
café. Enquanto isso essa professora elogiou a turma por estarem quietos. As duas ficaram
conversando. Os alunos fazendo suas atividades e conversando baixinho. A professora que
ofereceu o café saiu da sala. A professora da sala me ofereceu café e não aceitei, agradecendo-
a. A turma se agitou e a professora pediu silêncio.

As 08:02 horas – Mesmo conversando baixinho, a professora chamou a atenção
dos alunos. Nesse tempo, entrou uma aluna de outra turma, dirigiu até a professora e pediu
uma mesa e cadeira. A professora permitiu que ela levasse uma mesa e perguntou se na sala
tinha algum cavalheiro para ajudar a aluna. Um dos alunos se prontificou em levar a mesa
para a colega da outra turma e ela levou a cadeira. Um aluno da sala perguntou a professora o
que era cavaleiro? A professora explicou a diferença entre as duas palavras: cavaleiro e
cavalheiro. Após terminar a explicação, ela iniciou uma conversa com alguém no celular após
ter atendido a ligação.

As 08:06 horas – A professora pediu silêncio e chamou a atenção de uma aluna
por não ter trazido o livro. Então pediu para alguém sentar com ela para que pudesse copiar a
atividade do livro. A professora disse na sala que nenhum aluno deveria me incomodar, para
não atrapalhar enquanto escrevia. E saiu da sala.

As 08:09 horas – Os alunos começaram a conversar enquanto faziam a atividade.
Dois alunos começaram a brincar de carrinho na mesa. Em meio as conversas, cinco alunos
estavam fazendo suas atividades em silêncio. Uma aluna chamou a atenção dos dois alunos
que estavam brincando de carrinho. Outra aluna (vice-líder da sala) pediu silêncio e mandou
que os dois alunos parassem de brincar com os carrinhos. As conversas diminuíram e os dois
alunos pararam de brincar com os carrinhos.

As 08:14 horas – Um aluno brincou de atirar em alguém com a sua borracha. Um
aluno veio me pedir para ir ao banheiro, eu só balancei a cabeça permitindo que fosse. Em
seguida, veio outro, pedindo para ir ao banheiro. Permitir que fossem um por um.

As 08:16 horas – A professora retornou a sala e viu os alunos conversando.
Imediatamente, mandou que ficassem em silêncio. Ela foi até o armário, pegou alguns
materiais e me disse que a supervisora pediu para ela preencher um quadro e retornou a sua
mesa. Um dos alunos deixou de fazer dupla com uma aluna, porém deixou seu livro com ela.
Os alunos ficaram conversando e a professora mandou pararem e disse que anotaria o nome
dos alunos que estavam conversando.

As 08:21 horas – Foi observado quatro alunos fazendo a atividade sem estarem
conversando. Um aluno falou sobre moeda. A professora ouviu e mandou parar com aquela
conversa sobre moeda e fazerem a atividade. Uma aluna tinha saído da sala e quando voltou,
estava com dois copos cheios de água.

As 08:23 horas – A professora pediu para um aluno ir a sala da supervisora para
que ela xerocopiasse as atividades. Este aluno saiu da sala. A professora perguntou quem
tinha hora. Uma aluna levantou e entregou seu caderno a professora. Duas alunas estavam
fazendo a atividade sem conversar na sala. Uma aluna tirou de sua mochila uma máscara de
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TNT hospitalar e colocou no rosto. A professora começou a brigar com alguns alunos na sala
para devolverem a moeda que tinha sumido de um aluno. Ela disse que aquilo era feio e que
papai do céu estava olhando. Além disso, disse que não deveriam ficar com moedas amostra
na sala, mas sim deixassem guardadas na mochila.

As 08:29 horas – A professora devolveu alguns cadernos com o horário de aula
corrigido. Enquanto isso, duas alunas que estavam de pé começaram a se abraçar. A conversa
na sala estava aumentando, quando a professora pediu silêncio e disse que passaria mais
atividades. Uma aluna disse em alta voz na sala que tinha terminado sua atividade no livro. A
professora brigou com um quarteto que estava conversando. Um aluno dorme na sala. A
professora continuou entregando os cadernos. Ela pediu para uma dupla se separassem devido
à conversa. Enquanto isso, alguns alunos estavam andando pela sala e conversando.

As 08:35 horas – O mesmo aluno continuou transformando sua borracha em arma.
A professora pediu silêncio na sala. Ela pediu o caderno de uma aluna para passar atividade e
de putro aluno para verificar as atividades feitas. Ela observou que o aluno não tinha feito
algumas atividades e mandou que fizesse o quanto antes. A professora chamou atenção de
outra aluna, depois de mais outro aluno e da turma inteira, quanto escrevia no caderno de uma
aluna.

As 08:41 horas – A professora chamou a atenção de três alunos dizendo que os
levaria para a supervisão para chamar seus pais. A turma ficou quieta.

As 08:44 horas – A professora perguntou para uma aluna se tinha terminado a
atividade. A aluna respondeu que sim. Com isso, a professora ficou feliz e pediu para que ela
ficasse quieta. A professora pediu o caderno de um aluno para corrigir a atividade da aula
passada. Ela observou que algumas palavras estavam escritas erradas e pediu para o aluno que
lesse as palavras para observar o erro e corrigisse.

As 08:49 horas – Ela pediu o caderno de outro aluno para corrigir a atividade do
ditado. Enquanto isso, um outro aluno ficou andando pela sala conversando e pegando papeis
jogados no chão e levando-os para o lixeiro. Outra aluna tirou de sua mochila um saco de
pipoca doce e sentada, mostrou para todos da sala. A professora chamou sua atenção para que
fizesse a atividade. Enquanto isto aquele aluno que havia pedido o caderno ainda estava
catando papeis do chão.

As 08:55 horas – A professora pediu silêncio, pois os alunos ficaram muito
agitados. Um aluno pegou a tiara da sua dupla e ficou brincando. A professora novamente
pediu silêncio na sala. Uma aluna estava com a máscara de um colega no rosto.

As 08:59 horas – A professora pediu silêncio. Um aluno ficou olhando para uma
nota de dois reais que estava segurando. A aluna devolveu a máscara para o colega e ficou
brincando com seu cabelo. A professora pediu novamente silêncio na sala. Dois alunos
fizeram fila na mesa da professora. Um outro aluno levantou de sua cadeira e ficou andando
pela sala, assim como outro colega. A professora perguntou quantos faltavam ainda para
corrigir o caderno. Uns cinco levantaram as mãos. A turma ficou conversando baixinho. Uns
seis alunos estavam fazendo a atividade sem conversar.

As 09:03 – A professora mandou duas alunas anotarem os nomes dos alunos que
estavam andando pela sala e conversando. Uma dessas duas alunas, chamou a atenção dos
alunos que estavam de pé dizendo que iria anotar seus nomes na folha. Um aluno abriu a porta
e ficou olhando para fora. A professora o viu e mandou que sentasse em sua cadeira. Um
aluno em voz alta disse a professora que faltou na aula quando teve o ditado. Então a
professora mandou que ele copiasse o ditado do caderno de um outro aluno.

As 09:07 horas – A professora pediu para uma aluna pegar no armário a cola. A
turma estava tranquila, quase em silêncio. A professora perguntou a um aluno quais eram as
palavras de determinados números do ditado para corrigir a atividade do caderno de um outro
aluno.
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As 09:11 horas – Alguns alunos se agitaram na sala. A professora pediu silêncio.
Ela disse para os alunos que faltaram na aula do ditado ou não participaram do ditado, que
copiassem o ditado do caderno de alguém da sala.

As 09:15 horas – Uma aluna apareceu na mesa da professora chorando. A
professora pegou a borracha da mão dela. A professora chamou outra aluna e perguntou se ela
tinha dado a borracha para a colega. A aluna respondeu que sim. Uma mulher entrou na sala e
um dos alunos a abraçou. A mulher foi até a mesa da professora e elas começaram a conversar.
Os alunos ficam todos agitados. A professora pediu silêncio.

As 09:17 horas – Uma mulher apareceu na porta dizendo que era a hora da
merenda. A turma saiu correndo a sala. A merenda foi frutas: Melancia, Laranja e Banana.

As 09:50 horas – Retornei para a sala. A professora estava em sala e a maioria dos
alunos também. A professora gritou silêncio duas vezes na sala. Porém, os alunos
continuaram agitados. Poucos estavam quietos. Alguns alunos retornaram a fazer a atividade.
A professora estava em sua mesa recortando atividades xerocopiadas. Ela chamou um aluno
em sua mesa. Observei que conforme ela foi recortando as atividades, chamava os alunos em
sua mesa para pegarem essa atividade.

As 09:58 horas – Duas alunos pediram silêncio na sala. Uma após a outra. Um dos
alunos fez uma gangorra utilizando o lápis, borracha e a régua em cima de sua mesa e ficou
brincando. As conversas diminuíram.

As 10:03 horas – Um aluno ficou brincando com uma bolinha de papel. No
entanto, quando caiu a bolinha no chão ele chutou para longe. A professora pediu silêncio.
Dois alunos estavam brincando de fazer carreta um para o outro.

As 10:07 horas – A professora pediu silêncio novamente e disse que iria anotar o
nome dos alunos. Dois alunos estavam brincando de carrinhos sobre a mesa. A professora
chamou uma aluna e perguntou o porquê dela ter dado uma dedada no olho de um colega. A
aluna ficou em silêncio. A professora explicou para a aluna as consequências dessa ação.
Enquanto isso, outro aluno estava chorando. A professora mandou que ela pedisse desculpas e
abraçasse-o. Os dois se abraçaram e ele foi lavar os olhos.

As 10:12 horas – As conversas estavam baixinhas. Um aluno estava brincando
com um objeto feito manualmente que voava. O objeto era feito de papel, pilha, dois fios
presos em um suporte cilíndrico. Outro aluno pegou o objeto e ficou brincando.

As 10:15 horas – A professora ainda estava recortando as atividade e chamando
um por um em sua mesa. A professora pediu silêncio na sala. Uma aluna ficou passando
batom olhando para o espelho. A turma se agitou e a professora novamente pediu silêncio. Os
alunos conversavam e brincavam de carrinho.

As 10:21 horas – Uma aluna se lembrou e falou para a professora sobre a
atividade dos animais em extinção. A professora respondeu que não era possível fazer essa
atividade devido à maioria não ter trazido às imagens que foram pedidas. Somente duas
alunas trouxeram as imagens. A professora pediu silêncio. Alguns alunos continuaram a fazer
barulhos e a conversarem. Um aluno ficou brincando de carrinho e uma aluna ficou pintando
um desenho em seu caderno.

As 10:25 horas – Uma aluna me mostrou duas folhas com desenhos e perguntou
qual estava melhor. Eu respondi que os dois estavam bons. A professora pediu silêncio na sala.
No entanto, as conversas continuaram baixinhas.

As 10:30 horas – A professora brigou com um aluno que esta brincando com
carrinhos e disse que iria tomá-los. Na sala tinha três alunos brincando com seus materiais do
estojo. A professora viu e mandou que parassem. Dois alunos ficaram agachados no chão
conversando.

As 10:34 horas – A professora mandou uma aluna guardar os bilhetinhos. Além
disso, disse que passaria atividade para casa. Porém, como a maioria continuou agitada, a
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professora mandou fazer a atividade que era para casa fazer em sala. Um aluno ficou cobrindo
sua cabeça com sua roupa de frio e mais dois alunos ficaram o imitando.

As 10:39 horas Outro aluno foi liberado pela professora para ir embora, pois não
estava se sentido bem. Uma das alunas ficou passando batom e olhando para um espelho.
Dois alunos ficaram brincando com suas roupas de frio. Quatro alunas estavam desenhando e
pintando em seus cadernos. Os demais alunos estavam conversando baixinho.

As 10:44 horas – Uma aluna disse a outros dois alunos que eles teriam que
escolher o melhor desenho. Os dois ficaram sorridentes.

As 10:46 horas – Fui no banheiro.
As 10:55 horas – Retornei a sala. A professora estava entregando as atividades

feitas na aula anterior. Alguns alunos ficaram colocando as suas roupas de frio no rosto. A
professora mandou tirarem e um aluno disse em alta voz que aquilo era coisa de ladrão.

As 10:59 horas – Uma aluna veio até o fundo da sala e me perguntou se a Girafa
era herbívora. Eu respondi que era. A mesma aluna retornou e pediu para que eu dissesse um
exemplo de onívoros além do macaco. Eu respondi o Homem. Com isso, ela terminou sua
atividade e levou para a professora corrigir. As conversas continuam na sala.

As 11:02 horas – Enquanto estava sentada, observei que estava ocorrendo um
concurso de quem desenhava melhor entre alguns alunos. A professora perguntou de quem
era a atividade que estava sobre a sua mesa. Um aluno respondeu que era de uma das alunas.
Entretanto, a professora olhou bem a letra e disse que não poderia ser dela, pois estava tudo
certinho. E então a professora suspeitou que fosse de um colega.

As 11:07 horas – Ela mostrou outra atividade e perguntou de quem era. Um grupo
de alunos foi em sua mesa olhar, mas não se soube de quem era. Quatro alunos começaram a
brincar com algumas moedas. Uma aluna começou a dançar do lado de sua mesa. O grupo do
desenho continuou a suas pinturas. Um aluno empurrou o outro três vezes e colocou sua mão
no rosto do colega.

As 11:11 horas – Dois alunos fizeram monóculos de papeis e ficaram observando
a turma sorrindo. As conversas continuaram na sala. A maioria dos alunos estavam de pé. A
professora mandou que todos sentassem em suas cadeiras. Porém, só alguns sentaram. Um
aluno saiu da sala. Duas alunas estavam ao redor da mesa da professora. A professora
começou a pentear o cabelo de sua aluna. Essa aluna voltou para sua mesa e a professora
continuou a perguntar de quem era as atividades sobre sua mesa.

As 11:15 horas – A professora mandou que todos guardassem seus materiais
devagar, que observassem se estavam deixando seus materiais debaixo das mesas e também
pegassem ao papéis do chão e jogassem no lixo. Os alunos obedeceram bem agitados.

As 11:18 horas – A maioria dos alunos estavam conversando e de pé. A
professora disse que somente sairiam os que estavam sentados quietos. Ela levantou de sua
cadeira e levou seus materiais até o armário para guardar. Os alunos estavam bem agitados.
Ela mandou que ficassem quietos e começou a arrumar as fileiras com a ajuda de algumas
alunas.

As 11:23 horas – Enquanto arrumava as fileiras, a professora disse que a direção
da escola admirava essa turma por deixarem a sala arrumada após as aulas. Ela novamente
mandou que os alunos olhassem debaixo de suas mesas para verificarem se não estavam
deixando seus materiais.

As 11:29 horas – Um aluno falou sobre uma colega que estava agitada. A
professora explicou sobre as condições dela ser especial. Que ninguém na sala poderia se
comparar a ela. E que deveria cuidar dela.

As 11:30 horas – Tocou o sino. A professora mandou sair fileira por fileira.
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REGISTRO DE CAMPO – QUINTO DIA DE OBSERVAÇÃO/PARTICIPAÇÃO

Acadêmica: Aline Cristiane da Silva
Data: 12 de Setembro de 2018.
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min
Alunos Presentes: 22
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:20 horas – Cheguei na escola. Fui direto para a sala dos professores. Ao
entrar na sala me deparei com a professora do 3º ano B em que estou fazendo a pesquisa.
Cumprimentei verbalmente assim como os demais professores presentes com um bom dia e
sentei no sofá. Os professores ficaram conversando.

As 07:28 horas – Tocou o primeiro sino.
As 07:30 horas – Tocou o segundo sino. Quando chegamos na sala eu e a

professora, os alunos já estavam sentados. Ao deixar seu material em cima da mesa, duas
alunas entregaram-na remas de folhas A4, pois ela tinha pedido para xerocopiar as provas e
atividades a serem aplicadas com a turma. Ela agradeceu as duas alunas e pediu que os demais
trouxessem também as remas para ajudá-la.

As 07:38 horas – Uma aluna chegou na sala e a professora a colocou na mesa ao
meu lado, pois sua avó tinha pedido para que ela ficasse sempre perto da professora. A
professora perguntou quem era os aniversariantes no mês para poderem fazer a festinha na
sala. Dois alunos levantaram as mãos. A professora lembrou-se de fazer a oração do dia. A
professora orou dizendo: “Pai do céu, obrigada por mais um dia, pela alimentação, por
proteger a escola, os funcionários, a família da professora, os coleguinhas, a família dos
coleguinhas, proteger os animais dos maus tratos. Abençoa o nosso dia. Pai nosso, que estás
nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino, seja feita a tua vontade, assim na
terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim
como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do
mal, Amém.” E fechou a oração com o sinal da cruz.

As 07:43 horas – A professora trocou alguns alunos de lugar, principalmente para
a aluna especial. Depois disso, perguntou: “Cadê os livros de Português?”. Os alunos pegaram
seus livros e estojos da mochila. A professora foi até o armário, abriu e pediu para um aluno
pegar alguns livros que estavam na estante debaixo. Ela disse para todos da sala que eles
deveriam ter responsabilidades com seus materiais.

As 07:47 horas – Ela voltou para sua mesa e me pediu para que lesse e explicasse
as duas primeiras folhas das questões do livro para os alunos, pois ela tinha que ir a
supervisão para xerocopiar algumas atividades e saiu da sala. Antes de lê as questões do livro,
passei uma atividade de desenhar e pintar uma paisagem para a aluna especial que ela fazia
atividades diferenciadas dos demais.

As 08:38 horas – Os alunos estavam fazendo a atividade. A aluna especial veio
me mostrar seu desenho. Eu pedi para que ela desenhasse uma piscina, pois ela deixou uma
parte em branco na folha A4. Alguns alunos pediram para sentar em duplas, o que foi
permitido. A professora retornou para a sala.

As 08:43 horas – Os alunos ainda estavam fazendo as questões do livro e
conversando baixinho.

As 09:02 horas – Fui para o quadro fazer a correção das páginas 149 e 150 do
livro.

As 09:29 horas – Uma mulher apareceu na porta e disse que era o intervalo.
As 09:54 horas -Retornamos para a sala. A professora começou a distribuir
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atividades xerocopiadas aos alunos, no qual não observei que tipo de atividade era.
As 10:00 horas – Uma mulher entrou na sala e começou a conversar com a

professora. Os alunos se agitaram e a professora pediu silêncio, mas os alunos não
obedeceram. Então ela gritou na sala pedindo silêncio. Por um momento a conversa diminuiu,
mas logo aumentou de novo. Entrou três homens na sala para verificar as condições da janela
do fundo. Conversaram e saíram. Os alunos ficam quietos e recomeçam a fazer as atividades
passadas pela professora sobre o emprego do X e CH.

As 10:08 horas – A professora passou mais uma atividade xerocopiada dizendo
que era da matéria de Ciências sobre os animais silvestres e saiu da sala. Porém, antes de sair
pediu para duas alunas anotarem os nomes dos alunos que estavam bagunçando na sala.

As 10:12 horas – Os alunos estavam conversando. A atividade era uma cruzadinha.
Por várias vezes as duas alunas ficavam mandando os demais alunos ficarem quietos. Uma
aluna acabou chorando.

As 10:22 horas – A professora retorna a sala. Viu a aluna chorando e perguntou o
porquê do choro. A aluna respondeu que estava com dor de cabeça, devido os gritos dentro da
sala. A professora brigou com os alunos que estavam sendo desobedientes dentro da sala.

As 10:26 horas – A professora foi até o armário e pegou um rolo de papel madeira
e levou par a sua mesa. Entrou um homem que estava vendendo Kits de desenhos e pinturas
com máscaras por R$ 10 reais cada. Após o anuncio, o homem foi à porta e chamou o
parceiro dele para entrar com os panfletos dentro da sala. Então, os dois distribuíram os
panfletos para que os alunos entregassem aos pais ou responsáveis que quisessem comprar
esses Kits.

As 10:31 horas – A professora gritou na sala pedindo silêncio, enquanto estava
embrulhando uma caixa com o papel madeira.

As 10:36 horas – A professora pegou o carrinho de brinquedo do Isaac. Ele disse
que já tinha terminado a atividade. Então a professora deu outra atividade xerocopiada para
ele fazer. Um aluno peidou na sala. A conversa aumentou. A professora pediu silêncio.

As 10:39 horas – Um aluno ficou manuseando um livreto da bíblia e uma aluna
disse que eles não estavam numa igreja.

As 10:44 horas – Ana estava com um apito na boca. Um aluno veio pedir minha
ajuda numa atividade do X, onde o aluno deveria colocar a letra X para completar as palavras
que estava difícil para ele. E professora, ainda, estava embrulhando a caixa.

As 10:47 horas – Um aluno terminou a atividade do X. E dois alunos apareceram
e começaram a copiar as respostas. A professora distribuiu várias atividades xerocopiadas
para eles fazerem sem explicar, pois era assuntos que já tinham sido explicados por ela
anteriormente. E com isso, os alunos só apareciam em sua mesa quando não se lembravam
dos assuntos.

As 10:51 horas – Os alunos estavam pintando as atividades. Eu sai da sala para ir
ao banheiro.

10:59 horas – Voltei a sala. A professora estava fazendo a chamada. Um aluno
voltou para a escola depois de ser transferido. Um outro aluno estava na frente da sala sentado
e mandando os demais alunos sentarem e ficarem calados, não sei por qual motivo.

As 11:04 horas – A professora mandou este aluno sentar em sua cadeira. Além de
pedir novamente silêncio na sala.

As 11:08 horas – Uma aluna veio até a minha mesa pedi ajuda na atividade de
ciências. Essa atividade falava sobre os tipos de peles/coberturas dos animais.

As 11:20 horas – Os alunos estavam fazendo a atividades e conversando. A
professora estava recortando as atividades xerocopiadas feitas pelos alunos. Alguns alunos
não estavam fazendo as atividades.

As 11:25 horas – A professora disse que aqueles que estivesse conversando
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anotaria o nome deles. E quem tivesse o nome anotado não faria a Educação Física na
próxima aula também. As 11:27 horas – A professora começou a arrumar seus materiais e os
alunos também.

As 11:30 horas – O sino tocou. A professora mandou que saíssem por fileiras. ma
aluna veio até a minha mesa, me deu um beijo no rosto e saiu da sala.

REGISTRO DE CAMPO – SEXTO DIA DE OBSERVAÇÃO/PARTICIPAÇÃO

Acadêmica: Aline Cristiane da Silva
Data: 14 de Setembro de 2018.
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min
Alunos Presentes: 23
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:22 horas – Cheguei na escola. Fui direto para a sala dos professores. As
07:27 horas – Bateu o primeiro sino.

As 07:30 horas – Bateu o segundo sino. Direcionei-me para a sala. Quando entrei
os alunos estavam conversando, os cumprimentei e fui para o fundo da sala.

As 07:34 horas – Ainda estava chegando alunos na sala. Conforme chegavam os
alunos, alguns substituíam suas mesas e cadeiras por outras, pois na sala tinha cadeiras e
mesas de tamanhos diferentes.

As 07:38 horas – A diretora entrou na sala e me pediu para fazer a oração e aplicar
alguma atividade para os alunos enquanto a professora não chegasse. Fui à frente e perguntei
que materiais seriam naquela aula. Os alunos responderam que seria geografia. Então pedi que
pegasse o livro de geografia. Perguntei a turma em que página tinham parado desde a última
aula dessa matéria. Os alunos responderam que pararam na página que fizeram a atividade da
última vez. Ou seja, não sabiam me responder qual era o conteúdo da matéria.

Conforme a situação, decidi fazer uma pequena revisão dos conteúdos estudados
na matéria desde o primeiro capítulo. Então, pedi o livro de um aluno e iniciei a aula com o
capítulo 1 sobre “A escola e seus arredores” comentando os pontos destacados em negrito nas
páginas do que podemos encontrar dentro da escola e ao redor dela. O capítulo 2 sobre
“Escola: lugar de convivência”, no sentido de quem trabalha na escola e como devemos
conviver numa comunidade escolar. O capítulo 3 sobre “A cidade e seus bairros”, nesta
questão falei sobre o que compõe os bairros e o conjunto de bairros que formam uma cidade.
O capítulo 4 sobre “Os bairros são diferentes”, comentando como podemos observar as
diferenças entre esses bairros. O capítulo 5 sobre “Serviços essenciais no bairro”, já aqui falei
que um bairro não pode ficar sem luz elétrica, água, posto de saúde, escola e outros, pois são
essenciais para a população local. O capítulo 6 sobre “Os meios de transporte no bairro”,
nesse capítulo, foi visto os tipos de transportes que encontramos nos bairros de litoral e sem
litoral. E por último, o capítulo 7 sobre “Os meio de comunicação no bairro”, o que temos
para transmitir e receber informações em nossas moradias. Em meio às revisões de cada
capítulo, busquei fazer perguntas sobre cada assunto e, infelizmente, poucos alunos
conseguiam lembrar e responder as perguntas, mesmo cada um com seus livros em mãos.

Quando estava fazendo a revisão do capítulo 2, a supervisora da escola entrou na
sala e pediu para que eu escrevesse no quadro um comunicado para que os alunos copiassem.
Após poucos minutos, uma mulher entrou na sala e ficou sentada na cadeira da professora
observando a aula. Quando precisei utilizar o meu pincel para escrever no quadro, ele
começou a falhar. Então, a mulher disse que iria conseguir pinceis e apagador para que eu
utilizasse na aula e saiu da sala. Poucos minutos depois, ela apareceu com os materiais para
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que eu continuasse a aula. Passei quatro questões no quadro para que os alunos copiassem e
respondessem. Entre as questões de perguntas, havia também de escrever, desenhar e pintar os
meios de comunicação e transporte.

As 09:30 horas – Uma mulher apareceu na porta avisando que era o intervalo. Os
alunos saíram da sala para lanchar.

As 09:50 horas – A professora regente da sala chegou nesta hora e me disse que
precisou levar seus exames para o médico e pediu para que a mulher ficasse na sala me
ajudando no que fosse preciso. Eu comuniquei à professora que tinha feito a revisão dos sete
primeiros capítulos do livro de geografia e que os alunos iriam começar a copiar as questões
do quadro, quando a mulher avisou do intervalo. Então, ela não precisava se preocupar em
passar atividades xerocopiadas para a turma, exceto a aluna especial. Um aluno estava com
dores no olho direto. Devido a isso, a supervisora pediu para que ele ficasse quieto na sala, até
seus responsáveis virem buscá-lo. Os alunos permaneceram focados na atividade. Observei
que um aluno não estava fazendo a atividade, então o questionei. Ele respondeu que não
gostava de escrever. Então, mandei que ficasse sentado do meu lado, no fundo da sala, para
copiar a atividade do quadro. Não havia problema em deixá-lo no fundo, pois a minha letra
escrita no quadro é grande. O aluno copiou sem reclamar.

As 11:15 horas – Junto aos alunos respondemos as questões do quadro. Os alunos
iriam verificando seus acertos no caderno. Caso estivesse errado, eles corrigiam.

As 11:30 horas – Bateu o sino. A professora mandou que saíssem por fila.
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APÊNDICE B: PLANOS DAS REGÊNCIAS

Data 05/10/2018 Sexta-feira
Pesquisadora Aline Cristiane da Silva

Turma 3º Ano B

Área de conhecimento
1. Literatura
2. Português

Conteúdo
1. Leitura de uma história;
2. Interpretação de texto;
3. Interpretação de imagem;
4. Compreensão leitora

Sequência de
Atividades

a) Escolha da turma entre dois livros de Literatura;
b) Leitura do livro escolhido pela maioria da turma

pela pesquisadora;
c) Conversa sobre a leitura feita;
d) Observação de uma charge/tirinha referente à

escolha da literatura pela turma;
e) Discursão sobre a conversa feita da leitura junto a

imagem observada pela turma;
f) Produção de um pequeno texto pelos alunos dando

diferentes finais para a leitura feita.

Objetivo Geral  Compreender os textos orais e escritos com os quais
se defrontam em diferentes situações de
participação social, interpretando-os corretamente e
inferindo as intenções de quem os produz.

Objetivos Específicos
 Estimular a leitura;
 Expressar-se de maneira adequada, com coerência e

controle das informações relevantes para o
interlocutor;

 Utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo
adequá-la a intenções e situações comunicativas que
requeiram conversar num grupo, expressar
sentimentos e opiniões, defender pontos de vista,
relatar acontecimentos; expor sobre temas
estudados;

 Compreender o sentido nas mensagens orais e
escritas de que é destinatário; saber atribuir
significado, começando a identificar elementos
possivelmente relevantes segundo os propósitos e
intenções do autor;

 Considerar a necessidade das várias versões que a
produção do texto escrito requer, empenhando-se
em produzi-las com a mediação do professor;

 Coordenar a informação presente no texto com as
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informações oriundas das imagens que o ilustram.

Estratégias:
Como vai ser realizada

as atividades?

Será feita uma apresentação pela pesquisadora de duas
literaturas clássicas, a primeira será Os três porquinhos e a
segunda O patinho feio. Os alunos farão suas inscrições
escrevendo seus nomes no quadro branco. A literatura que
obtiver mais escritos será lida para a turma. Após a leitura
da história escolhida, será feito um levantamento, pela
conversa, o que os alunos apreenderam da leitura. No
termino da conversa, será mostrado uma charge da história
lida para que os alunos possam observar e levantar pontos
referentes à conversa feita anteriormente, conduzindo assim
a uma discussão do encantamento para a reflexão.

Material a ser utilizado
nesta aula

Livro, charge impressa, quadro, pincel de quadro branco,
folhas com pauta, lápis e borracha.

Avaliação A avaliação é processual e contínua, deverá ser realizada
em todas as etapas das atividades envolvendo a observação,
participação, realização de atividades e interesse dos
alunos.

Data 10/10/2018 Quarta-feira
Pesquisadora Aline Cristiane da Silva

Turma 3º Ano B

Área de conhecimento
1. Literatura
2. Português

Conteúdo
1. Leitura de uma história;
2. Interpretação de texto;
3. Interpretação de imagem;
4. Compreensão leitora

Sequência de
Atividades

a) Escolha da turma entre dois livros de Literatura;
b) Leitura do livro escolhido pela maioria da turma

pela pesquisadora;
c) Conversa sobre a leitura feita;
d) Observação de uma charge/tirinha referente à

escolha da literatura pela turma;
e) Discursão sobre a conversa feita da leitura junto a

imagem observada pela turma;
f) Produção de um pequeno texto pelos alunos dando

diferentes finais para a leitura feita.
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Objetivo Geral  Compreender os textos orais e escritos com os quais
se defrontam em diferentes situações de
participação social, interpretando-os corretamente e
inferindo as intenções de quem os produz.

Objetivos Específicos
 Estimular a leitura;
 Expressar-se de maneira adequada, com coerência e

controle das informações relevantes para o
interlocutor;

 Utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo
adequá-la a intenções e situações comunicativas que
requeiram conversar num grupo, expressar
sentimentos e opiniões, defender pontos de vista,
relatar acontecimentos; expor sobre temas
estudados;

 Compreender o sentido nas mensagens orais e
escritas de que é destinatário; saber atribuir
significado, começando a identificar elementos
possivelmente relevantes segundo os propósitos e
intenções do autor;

 Considerar a necessidade das várias versões que a
produção do texto escrito requer, empenhando-se
em produzi-las com a mediação do professor;

 Coordenar a informação presente no texto com as
informações oriundas das imagens que o ilustram.

Estratégias:
Como vai ser realizada

as atividades?

Será feita uma apresentação pela pesquisadora de duas
literaturas clássicas, a primeira será Chapeuzinho
Vermelho e a segunda a Cinderela. Os alunos farão suas
inscrições escrevendo seus nomes no quadro branco. A
literatura que obtiver mais escritos será lida pela turma.
Após a leitura da história escolhida, será feito um
levantamento, pela conversa, o que os alunos apreenderam
da leitura. No termino da conversa, será mostrado uma
charge da história lida para que os alunos possam observar
e levantar pontos referentes à conversa feita anteriormente,
conduzindo assim a uma discussão do encantamento para a
reflexão.

Material a ser utilizado
nesta aula

Livro, charge impressa, quadro, pincel de quadro branco,
folhas com pauta, lápis e borracha.

Avaliação A avaliação é processual e contínua, deverá ser realizada
em todas as etapas das atividades envolvendo a observação,
participação, realização de atividades e interesse dos
alunos.
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Data 12/10/2018 Sexta-feira
Pesquisadora Aline Cristiane da Silva

Turma 3º Ano B

Área de conhecimento
1. Literatura
2. Português

Conteúdo
1. Leitura de uma história;
2. Interpretação de texto;
3. Interpretação de imagem;
4. Compreensão leitora

Sequência de
Atividades

a) Escolha da turma entre dois livros de Literatura;
b) Leitura do livro escolhido pela maioria da turma

pela pesquisadora;
c) Conversa sobre a leitura feita;
d) Observação de uma charge/tirinha referente à

escolha da literatura pela turma;
e) Discursão sobre a conversa feita da leitura junto à

imagem observada pela turma;
f) Produção de um pequeno texto pelos alunos dando

diferentes finais para a leitura feita.

Objetivo Geral  Compreender os textos orais e escritos com os quais
se defrontam em diferentes situações de
participação social, interpretando-os corretamente e
inferindo as intenções de quem os produz.

Objetivos Específicos
 Estimular a leitura;
 Expressar-se de maneira adequada, com coerência e

controle das informações relevantes para o
interlocutor;

 Utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo
adequá-la a intenções e situações comunicativas que
requeiram conversar num grupo, expressar
sentimentos e opiniões, defender pontos de vista,
relatar acontecimentos; expor sobre temas
estudados;

 Compreender o sentido nas mensagens orais e
escritas de que é destinatário; saber atribuir
significado, começando a identificar elementos
possivelmente relevantes segundo os propósitos e
intenções do autor;

 Considerar a necessidade das várias versões que a
produção do texto escrito requer, empenhando-se
em produzi-las com a mediação do professor;

 Coordenar a informação presente no texto com as
informações oriundas das imagens que o ilustram.
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Estratégias: Os dois livros que não forem escolhidos nas duas últimas
Como vai ser realizada

as atividades?
aulas, será refeita a apresentação deles. Os alunos farão
suas inscrições escrevendo seus nomes no quadro branco. A
literatura que obtiver mais escritos será lida pela turma.
Após a leitura da história escolhida, será feito um
levantamento, pela conversa, o que os alunos apreenderam
da leitura. No termino da conversa, será mostrado uma
charge da história lida para que os alunos possam observar
e levantar pontos referentes à conversa feita anteriormente,
conduzindo assim a uma discussão do encantamento para a
reflexão.

Material a ser utilizado
nesta aula

Livro, charge impressa, quadro, pincel de quadro branco,
folhas com pauta, lápis e borracha.

Avaliação A avaliação é processual e contínua, deverá ser realizada
em todas as etapas das atividades envolvendo a observação,
participação, realização de atividades e interesse dos
alunos.
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APÊNDICE C: REGISTRO DA APLICAÇÃO DAS OFICINAS

REGISTRO DE CAMPO – PRIMEIRA REGÊNCIA
Acadêmica: Aline Cristiane da Silva
Data: 09 de Outubro de 2018
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min
Alunos Presentes: 24
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

Enquanto eu estava a caminho da escola, a professora me enviou uma mensagem
pelo o aplicativo WhatsApp dizendo que eu deveria iniciar a aula, pois ela chegaria alguns
minutos atrasada na escola. Pediu na mensagem que eu não me esquecesse de fazer a oração
com os alunos e ficasse a vontade na sala.

As 07:25 horas – Cheguei na escola e fui para a sala dos professores.
As 07:28 horas – Tocou o primeiro sino. Os alunos direcionam-se para suas salas

As 07:30 horas – Tocou o segundo sino. Fui para sala de aula. Entrando em sala,
os alunos estavam conversando entre si. Então, coloquei minha mochila em cima

da mesa. Alguns alunos começaram a me entregar alguns refrigerantes e pacotes de milho de
pipoca, pois eles assistiriam a um filme. No total, deixei em cima da mesa, quatro
refrigerantes e seis sacos de milho para a pipoca. Em seguida, pedi silêncio e comuniquei à
turma que a professora regente iria se atrasar. E então, fizemos a oração do Pai Nosso.

As 07:39 horas – Iniciei a aula explicando como seria a primeira atividade.
Seguindo o plano de aula, fiz a apresentação, por uma sinopse, as histórias dos “Três
Porquinhos” e o “Patinho Feio”.

Em seguida, escrevi o nome dos dois títulos no quadro branco, para que os alunos
fizessem suas inscrições escrevendo seus nomes em um dos dois. Chamei um por um para as
inscrições. Quando falei que deveríamos respeitar o voto de cada colega no inicio das
inscrições, um aluno comentou sobre as eleições que estavam acontecendo. Aproveitei esta
questão e perguntei quais os candidatos tinham ido para o segundo turno. Eles responderam:
“Haddad e Bolsonaro”. Perguntei para os alunos quem eles queriam que ganhasse as eleições?
A resposta pela maioria foi Bolsonaro.

Com isso, eu aproveitei o assunto e disse que a atividade que estávamos fazendo
era semelhante às eleições, porém os votos não eram secretos. Conforme cada inscrição os
alunos ficavam felizes ou chateados, pois ocorria uma indução de alguns alunos para que os
Três Porquinhos ganhassem.

Depois de todos os alunos tivessem votados, juntos fizemos a contagem de cada
uma das inscrições no quadro. A história vencedora foi “Os Três Porquinhos”. Após as
inscrições, peguei o livro que estava em cima da mesa.

As 08:15 horas – Antes de iniciar a leitura da história, pedi silêncio na sala.
Enquanto estava lendo a história, alguns alunos começaram a conversar e tive que parar a
leitura para pedi silêncio. Quando retornei a história, nós juntos demos nomes aos porquinhos:
“Folha”, “Made” e o “Tijolinho”. A escolha dos nomes foi pela proximidade dos materiais
das casinhas dos porquinhos na história. Eles me permitiram contar até o final.

As 08:33 horas – Após o termino da leitura, perguntei se eles tinham gostado e a
resposta foi positiva. Eu perguntei: quem seria os três porquinhos se eles fossem reais?
Alguns alunos levantaram das suas cadeiras com os braços para cima dizendo que seriam eles
os porquinhos. Então, eu disse que não era nesse sentido, mas quem seria os três porquinhos
se eles fossem pessoas que vivessem em nossa cidade, seriam pobres, ricos ou de classe média
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na visão da construção das casinhas? Os alunos disseram que o Folha era pobre, o Made era
pobre também e o Tijolinho era de classe média ou rico. Perguntei também quem seria o Lobo
mau? Em relação a esse personagem eles não sabiam responder. Porém, eu sugeri que poderia
ser um ladrão, e eles concordaram.

As 08:45 horas – Em seguida, peguei a charge sobre a história e prendi no quadro.
E pedi que eles observassem e falassem o que eles estavam entendendo da imagem. A
primeira coisa que eles questionaram foi se havia anões na história. Eu respondi que não.
Então expliquei que os anões estavam na charge para narrar o que estava acontecendo entre o
lobo e os três porquinhos. Um dos alunos perguntou o que era ordem de despejo? Eu respondi
que era um papel que o juiz dá para uma pessoa tirar outra pessoa de um imóvel, e era aquilo
que o lobo estava fazendo com os porquinhos, mesmo não tendo ajudado em nada na
construção da casa. Um dos alunos disse que aquilo era injusto que o lobo estava fazendo com
os porquinhos. E todos os alunos concordaram que era errada a ação do lobo. A professora
Lúcia chegou à sala de aula e me disse que ficaria na sala dos professores para correção e
lançamento das notas dos alunos no diário.

As 08:55 horas – Por fim, pedi para os alunos produzirem um texto com uma
versão deles da história. Escrevi no quadro que eles deveriam colocar o nome, a data e a
turma na folha A4 que distribuir para cada um. Além disso, disse que queria três parágrafos
com seis linhas cada. Coloquei no quadro como exemplo: no primeiro paragrafo poderia
iniciar com “Era uma vez”, no segundo paragrafo com a palavra “Quando” e no último
paragrafo a palavra “Por fim” e os desenhos da história atrás da folha. Dei o tempo de uma
hora para escreverem o texto e fazerem o desenho da história que eles escreveram.

As 09:10 horas – A supervisora da escola entrou na sala e mandou que os alunos
fizessem uma fila, pois assistiriam um filme no auditória devido a semana do dia das crianças.
Todos foram para o auditório. Então, eu fui até a sala dos professores para ir ao banheiro e
deixar os sacos de milho com os refrigerantes. Entreguei a professora os materiais e ela me
perguntou como estava indo a aula, se precisaria de atividades xerocopiadas. Respondi a ela
que ainda não tinha terminado a última atividade que seria a produção de texto e que os
alunos foram levados pela supervisora para o auditório.

As 09:19 horas – Em direção ao auditório, uma professora pediu para que eu
levassem uma vasilha grande cheia de saquinhos de pipoca, que o pipoqueiro tinha estourado.
Peguei a vasilha, entrei no auditório e comecei a distribuir os sacos de pipocas. Quando olhei
para o filme que estava sendo projetado por Datashow, identifiquei que o filme era “A vida
secreta dos Pets”. Enquanto eu e mais uma professora distribuíamos as pipocas, a supervisora
e um funcionário da escola distribuíam os refrigerantes. Havia no auditório as turmas do 1ª ao
3º anos.

Entorno de uns 40 minutos de filme algumas turmas começaram a ficar agitadas
no auditório. Com isso, a supervisora pediu varias vezes para que os alunos permanecessem
quietos, mas não houve êxito. Então, ela pediu para que professora levassem suas turmas de
volta para as salas. Uma por uma foi saindo. Porém, quanto chegou os terceiros anos, a
professora pediu que tirasse uma foto dela com a turma nas bandeiras que estava no auditório.
Ao tirar as fotos, pedi que a professora fizesse o mesmo comigo e minha turma. Quando
estávamos saindo uma professora me barrou na porta, assim como um aluno meu dizendo que
um aluno dela tinha batido em meu aluno que deveríamos resolver aquela questão ali mesmo.
A professora mandou diversas vezes que o aluno pedisse desculpas, mas não houve êxito.
Então intervir pedindo para o aluno que obedecesse a professora e por ali resolvemos a
situação com os pedidos de desculpas.

As 10:10 horas – Retornei a sala com o aluno. Os demais em sala estavam
conversando entre si. Pedi que os alunos voltassem a produzir os textos. Apareceram dois
alunos dizendo que não sabiam escrever. Respondi que eles fizessem da forma que sabiam
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escrever e voltaram para a sua cadeira.
As 10:23 horas – Observei que os dois alunos não estavam produzindo. Os

questionei do por quê e eles disseram que não sabiam escrever. Com isso, pediram para
desenhar. Então eu permitir que desenhassem.

As 10:55 horas – Alguns alunos já começaram a entregar as produções.
As 11:03 horas – A professora entrou na sala, sentou em sua cadeira e eu a disse

que alguns alunos já tinham terminado os textos. Ela decidiu entregar atividades xerocopiadas
para esses alunos.

As 11:29 horas – O sino tocou. A maioria já tinham terminado os textos e alguns
não conseguiram terminar.

As 11:36 horas – Eu e a professora saímos da sala. Ela permaneceu na sala dos
professores e eu fui pegar o ônibus.

REGISTRO DE CAMPO – SEGUNDA REGÊNCIA

Acadêmica: Aline Cristiane da Silva
Data: 10 de Outubro de 2018
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min
Alunos Presentes: 20
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:55 horas – Cheguei na escola. O atraso foi devido o primeiro ônibus que
atrasou mais de meia hora do seu horário normal, com isso eu peguei o segundo ônibus já era
07:38 horas. Na espera do segundo ônibus, avisei a professora pelo aplicativo que chegaria
alguns minutos atrasada. Ela respondeu que estava tudo bem.

As 07:58 horas – Entrei na sala de aula. A professora tinha passado uma atividade
xerocopiada para os alunos fazerem. Coloquei minha mochila em cima da mesa da professora
e peguei uma cadeira para sentar do lado da mesa dela. E ali permaneci.

As 08:15 horas – Após os alunos entregarem a atividade, eu iniciei com o plano
de aula. Conversei com os eles que seria a mesma dinâmica da aula passada. Porém, com
histórias diferentes. Fiz a apresentação, por sinopse, das duas histórias, primeiro da
“Chapeuzinho Vermelho” e, depois, da “Cinderela”.

Em seguida, escrevi o nome dos dois títulos no quadro branco, para que os alunos
fizessem suas inscrições escrevendo seus nomes em uma das duas opções. Chamei um por um
para as inscrições.

Conforme cada inscrição os alunos ficavam felizes ou chateados, pois uma boa
parte dos alunos queriam a história da Chapeuzinho Vermelho.

Depois de todos fazerem suas inscrições, juntos fizemos a contagem de cada uma
das inscrições no quadro. A história vencedora foi “Chapeuzinho Vermelho”. Após as
inscrições, peguei o livro que estava em cima da minha mochila.

As 08:40 horas – A leitura da história foi feita pelos alunos. Cada aluno leu um
trecho da história. No entanto, uns três alunos disseram que não sabiam ler e ficaram somente
segurando o livro nas mãos. Com isso, eu os ajudei fazendo a leitura e eles repetiam em voz
alta.

As 09:05 horas – Após o termino da leitura, perguntei se eles tinham gostado da
história e a resposta foi positiva. Eu perguntei se estava certo a personagem principal da
história ter parado para conversar com um desconhecido na estrada? Eles responderam que
era errado. E com isso, a maior parte dos alunos começou a comentar situações que
aconteceram com eles próprios e com pessoas próximas de serem abordados por estranhos
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quando estava andando pela rua. Comentei com eles que não poderíamos aceitar doces de
estranhos e nem caronas. E, principalmente, que devemos obedecer aos nossos pais.

As 09:15 horas – Em seguida, peguei a charge sobre a história, prendi no quadro e
fiz a leitura do texto que estava na imagem. Depois disso, perguntei: quem tinha facebook?
Uns 10 levantaram as mãos. Em seguida, perguntei: O que eles fariam se estivessem no lugar
da personagem na charge? Alguns responderam que não teriam parado para falar com o
estranho, outros disseram que não teria aceitado o lobo mau no facebook porque não o
conhecia e outros ficaram concordando com as respostas.

As 09:30 horas – Quando estávamos finalizando a nossa discussão da charge, uma
funcionária entrou na sala e perguntou se os alunos iriam fazer o piquenique fora de sala. A
professora respondeu que eles não tinham trazido nada. A mulher saiu e voltou com
sacolinhas de pipoca doce. A professora foi buscar os refrigerantes trazidos pelos alunos na
última aula que estava guardada com identificação na geladeira dos professores. A merenda
dos alunos foi pipoca doce e refrigerante dentro da sala de aula.

As 10:00 horas – No termino do intervalo dos alunos, pedi para que produzem um
texto com uma versão deles da história lida. Escrevi no quadro que eles deveriam colocar o
nome, a data e a turma na folha A4 que distribuir para cada um. Disse também que queria a
história com 10 a 15 linhas. E dei o tempo de uma hora para escreverem o texto e fazerem o
desenho da história que eles escreveram.

As 10:30 horas – Uma aluna veio me perguntar se poderia passar de 15 linhas e
respondi que sim. Com essa situação, eu falei em voz alta na sala que quem quisesse fazer
com mais de 15 linhas estava liberado. Um aluno chegou e me disse que estava fazendo a
história em desenho, pois não sabia escrever. Já que o aluno estava quase terminando seu
desenho, o deixei continuar. Procurei passar pelas fileiras e observar as produções.

As 11:10 horas – Alguns alunos iniciaram a entrega dos textos. E conforme
entregavam os textos, a professora regente dava uma atividade xerocopiada.

As 11:30 horas – O sino tocou. Poucos ainda não tinham terminado os textos ou o
desenho e entregaram da forma que estava.

As 11:40 horas – Eu e a professora saímos da sala. Ela foi para a sala dos
professores e eu fui embora.

REGISTRO DE CAMPO – TERCEIRA REGÊNCIA

Acadêmica: Aline Cristiane da Silva
Data: 19 de Outubro de 2018
Início da aula: 07h30min / Término da aula: 11h30min Alunos Presentes: 18
Alunos matriculados: 27
Turma: 3º Ano B/ sala 06

As 07:25 horas – Cheguei na escola e fui para a sala dos professores. As 07:28
horas – Tocou o primeiro sino.

As 07:30 horas – Fui para a sala de aula junto a professora. Entramos na sala e
deixamos nossos materiais em cima da mesa. Os alunos estavam conversando como sempre.
Um aluno me perguntou se era para pegar o caderno e eu respondi que não era preciso As
07:35 horas – Eu conversei com os alunos sobre a prova do PISA que acontece de três em três
anos no Brasil e no mundo. Falei de uma forma que eles entendessem e a posição que ficamos
63º do 1º lugar em 2015 e como ficamos em 2018, em que a maior parte dos alunos não
conseguiu terminar as provas porque não estavam compreendendo as primeiras questões.
Através dessa conversa, busquei mostrar o quanto eles precisavam se esforçar para aprender e
melhorar futuramente a nossa posição no PISA. Além disso, eu disse que a produção do texto
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seria com um tempo determinado e que não poderia passar desse tempo, como se fosse uma
prova.

As 07:55 horas – Iniciei com o plano de aula. Conversei com os alunos que seria a
mesma dinâmica das aulas outras. Porém, as histórias seriam aquelas que não conseguiram
vencer das outras. Fiz novamente a apresentação, por sinopse, das duas histórias, primeiro do
“Patinho Feio” e, depois, da “Cinderela”.

Em seguida, escrevi o nome dos dois títulos no quadro branco, para que os alunos
fizessem suas inscrições escrevendo seus nomes em uma das duas opções. Chamei um por um
para as inscrições.

Conforme cada inscrição os meninos ficavam apreensivos, pois eles queriam a
história do Patinho Feio. Os meninos faziam festa quando algumas meninas se inscreviam
para a história do Patinho Feio.

Depois de todos fazerem suas inscrições, juntos fizemos a contagem de cada uma
das inscrições no quadro. A história vencedora foi “O Patinho Feio”. Após as inscrições,
peguei o livro que estava dentro da minha mochila.

As 08:15 horas – Eu fiz a leitura da história e mostrei as imagens do livro para os
alunos. Enquanto estava lendo, uns alunos começaram a conversar. Entre tanto, a maioria dos
alunos pediam silêncio na sala. Com isso, eu fiz a leitura no pleno silêncio dos alunos.

As 08:30 horas – Após o termino da leitura, perguntei se eles tinham gostado da
história e a resposta foi positiva. Eu perguntei dos alunos como um ovo de cisne poderia ter
chegado até o ninho da dona Pata? Alguns responderam que: “O ovo rolou da montanha até o
ninho”, “Foi trocado” e “Foi roubado”. Perguntei se eles já sabiam sobre o Bully e a resposta
foi “sim”. E perguntei se estava acontecendo isso na história, e a resposta foi “sim”. Perguntei
se aquilo era bom e a resposta foi “não”. Perguntei quem já tinha sofrido de Bully,
praticamente todos levantaram as mãos. Perguntei quem tinha gostado de sofre Bully e a
resposta foi “que não gostaram”. Então eu disse que se queremos respeito devemos respeitar
as pessoas.

As 08:40 horas – Em seguida, peguei a imagem sobre a história, prendi no quadro
e pedi para que eles observassem e dissessem o que estavam vendo. Eles responderam que
estavam “rindo do patinho feio”, “fazendo Bully”, “Estavam rindo porque não gostavam dele”,
“zoando por ser diferente”, “Queriam que ele fosse embora” e “humilhação”. Nas respostas:
“Estavam rindo porque não gostavam dele” e “Queriam que ele fosse embora”, eu voltei na
história e observamos a imagem e perguntei se era mesmo o que tinha acontecido – por uma
breve reflexão, os alunos disseram que não chegou a ser isso o que aconteceu com o patinho.

As 08:58 horas – Antes de iniciarmos a produção dos textos e os desenhos,
expliquei que o tempo seria de 45 minutos e de dez em dez minutos eu iria colocar o tempo
restante no quadro. E expliquei que os textos seriam no mesmo padrão das demais aulas
passadas, de 10 a 15 linhas, com nome, data e turma na folha A4.

As 09:00 horas – Inicio da produção dos textos e desenhos. De dez em dez
minutos eu ia ao quadro e colocava o tempo restante. Sempre um dos alunos olhava e falava
para toda a turma sobre o tempo. Foi um silêncio total na sala.

As 09:30 horas – Intervalo dos alunos. Fui para a sala dos professores com a
professora regente

As 10:00 horas – Retornamos a sala. Passei pelas fileiras e alguns alunos já
estavam continuando os textos. Duas alunas já estavam terminando os desenhos.

As 10:30 horas – A maior parte entregou os textos dentro do tempo. E conforme
entregavam os textos, a professora regente dava uma atividade xerocopiada. A professora foi
chamada para ir à supervisão e fiquei com os alunos os ajudando com as atividades
xerocopiadas.

As 11:10 horas – A professora retornou para a sala. Continuamos a ajudar os
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alunos.
As 11:25 horas – Precisei ir embora para resolver um problema pessoal. E,

infelizmente, teve aqueles alunos que começaram a fazer o texto ou o desenho e no final não
entregaram. Antes de sair, os alunos perguntaram quando eu iria voltar. Respondi que voltaria
na quarta-feira. Me despedi, ganhei abraços e fui embora.
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APÊNDICE D: FIGURAS UTILIZADAS NAS REGÊNCIAS



84

ANEXOS
ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TCC NO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (DCED)
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
DIGITAL NA BIBLIOTECA DA UNIR
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