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RESUMO

Este estudo é um recorte de uma pesquisa do Pibic 2018/2019 da UFS desenvolvida em uma sala de
1&8304; ano da Educação Fundamental em uma escola da rede pública do estado de Sergipe.
Pretende-se identificar e analisar as práticas pedagógicas de uma professora, sob o ponto de vista da
importância da música e da história infantil no processo de alfabetização. Constatou-se a partir do
método de observação participante, que as práticas pedagógicas são estimulantes e envolvem a
participação dos alunos em diversos níveis de conhecimento, aperfeiçoando suas aprendizagens e
valorizando, sobretudo, os conhecimentos que os alunos trazem das suas vivências. Do ponto de
vista da formação continuada do professor, percebeu-se que a professora observada está sempre se
atualizando a sua prática pedagógica constrói uma relação diferenciada em relação aos saberes e
práticas no exercício do trabalho pedagógico.

ABSTRACT

This study was triggered by a Pibic’s 2018/2019 research developed in a classroom of 1 st year
primary education at a public school in the state of Sergipe. The objective was to identify and
analyze the pedagogical practices of a teacher from the point of view of the importance of music and
children&39;s history in the literacy process. It was found that these are stimulating pedagogical
practices, involving the participation of students in the most diverse levels of knowledge, improving
their learning and valuing, above all, the knowledge that the students bring from their experiences.
From the point of view of the training of the researched teacher, he is always updating his
pedagogical practice and through research and study he builds a differentiated relationship in relation
to knowledge.

RESUMEN

Este artículo es un recorte de una investigación de Pibic 2018/2019 de la UFS desarrollada en una
sala de 1 ° año de primaria en una escuela pública en el estado de Sergipe. El objetivo de este estudio
es identificar y analizar las prácticas pedagógicas de una maestra, desde el punto de vista de la
importancia de la música y de la historia de los niños en el proceso de alfabetización. Se observó, a
partir del método de observación participante, que las prácticas pedagógicas son estimulantes e
involucra la participación de los alumnos en diferentes niveles de conocimiento, mejorando su
aprendizaje y valorando, sobre todo, el conocimiento que los alumnos traen de sus experiencias.
Desde el punto de vista de la educación continua del profesor, se notó que la docente observada
siempre está actualizando su práctica pedagógica, ella construye una relación diferenciada en
relación con los saberes y las prácticas en el ejercicio del trabajo pedagógico.
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INTRODUÇÃO

Este estudo é um recorte de uma pesquisa realizada pelo Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC 2018/2019 da Universidade Federal de Sergipe na Escola Normélia de
Araújo Melo do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano do município de São Cristóvão no Estado de
Sergipe. É um estudo de base Qualitativa, por meio da observação participante, cujos conteúdos
foram catalogados e relatados em relatório final, cumprindo as exigências do dito Programa.

A pesquisa de campo teve duração de 3 meses entre o período de novembro a janeiro de 2019, na
qual foram apreendidas as práticas pedagógicas da professora do 1º ano do Ensino Fundamental ora
objeto desse estudo. Com isso, pretende-se analisar as práticas pedagógicas de uma professora, sob o
ponto de vista da importância da música e da história infantil no processo de alfabetização, a fim de
promover um aprendizado prazeroso que estimule a sensibilidade e as emoções como recurso para
despertar o desejo pelo conhecimento.

A escola, no período da execução da pesquisa de campo, passou por um processo de instabilidade no
tocante ao órgão gestor, uma vez que ao fim do ano letivo, em dezembro de 2018, os seus
profissionais receberam uma carta oficial da Secretaria do Estado da Educação (SEED) que passaria
a responsabilidade do controle e fiscalização escolar para o município de São Cristóvão, seguindo o
amparo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996.

Vale ressaltar, que a LDB 9394/96 prever a distribuição das responsabilidades para os entes
federativos por regime de colaboração da Educação Básica, cabendo aos municípios assegurar a
oferta da creche para as crianças de 0 a 3 anos; Educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos e o
Ensino Fundamental dos anos iniciais para crianças de 6 aos 11 anos, conforme artigo 11 §5:

oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
(BRASIL/LDB, 1996).

O artigo citado, contudo, perde a sua força se observado o artigo 10 no §2, que prever ao Estado
“definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental” (LDB, 1996).
Assim, a permanência da gestão do estado da Educação Fundamental nos anos iniciais deve ser
avaliada e em consenso com o município no sentido de “assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis
em cada uma dessas esferas do Poder Público; ” (LDB, 1996, Art. 10 §2).

Nesse contexto, a professora observada concluiu o ano letivo de 2018 sem ter a menor expectativa de
permanecer na escola e de continuar o seu trabalho com as crianças daquela comunidade em 2019.
Esse fato ocasionou sofrimento e reprovação à mudança proposta pela Secretaria da Educação do
Estado de Sergipe (SEED/SE), pois precisaria se adaptar a outra realidade, da qual até então lhe era
desconhecida. Vale ressaltar, que a transição não foi efetivada, de modo que a escola se mantém sob
a responsabilidade gestora da SEED/SE.

Assim, a execução da pesquisa de campo saiu das premissas estabelecidas no planejamento para
corresponder às demandas da realidade, uma vez que o envolvimento entre os sujeitos da pesquisa
pode levar para aspectos inusitados que enriquece as experiências e os conhecimentos de quem a
realiza. Diante do exposto, foi necessário recorrer aos estudos da disciplina Estrutura do
Funcionamento da Educação Básica para poder compreender os fatos periféricos à proposta do
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estudo, por sua vez, a revisão propiciou o entendimento prático do fato com base nos dispositivos
legais.

Retornando a proposta inicial do estudo, é importante salientar que as análises e relatos das
experiências da professora do 1º ano do Ensino Fundamental da escola pesquisada foram subsidiadas
pelas ideias de Abramovich (2005), Arroio (2004), Pimenta (2002), Morais (2015) dentre outros. Na
linha de raciocínio entre a teoria e a prática, pode-se afirmar que as observações, as análises e o dito
são únicos e singulares e fundamentam a compreensão e construção da essência do estudo.

A sala de aula do 1° ano do Ensino Fundamental, composta por 19 (dezenove) alunos entre 5(cinco)
e 8(oito) anos de idade. Crianças provenientes das classes populares, na qual pais e/ou mães têm que
trabalhar o dia todo em profissões precarizadas que requer pouco ou quase nenhum estudo –
profissões não qualificadas – para manter o sustento familiar, ou seja, poucos pais tinham a
oportunidade de acompanhar as crianças nas atividades escolares. Sendo assim, criava-se uma rede
de parentes que tinham a incumbência de cuidar e acompanhar as crianças ou elas seguem o processo
da educação formal somente com as orientações da professora.

O núcleo da reflexão encontra-se no fato de que se torna necessário um olhar sensível para o
desempenho de leitura e escrita no processo de alfabetização, em sala de aula, a fim de desenvolver o
aprendizado das crianças. Assim, os resultados obtidos podem contribuir para a qualidade da
educação fundamental nos anos iniciais. Com isso, o processo de ensino aprendizagem podem atingir
resultados mais satisfatórios, de modo que as crianças sejam vistas como seres que pensam, tem
aspirações, sendo valorizadas suas identidades e perspectivas, cumprindo de fato o papel atribuído a
essa etapa da educação.

Além disso, o uso do gênero musical pode promover o prazer no aprendizado, deixando florescer os
sentimentos emotivos que mobilizam a empatia pela escola e de querer aprender os conhecimentos,
desenvolvendo a sua capacidade de socialização a partir da relação com a professora e com os
colegas. Dessa maneira, a leitura infantil aguça a imaginação da criança, aumenta a capacidade
linguística, desenvolve mais o canal comunicativo, trabalhando também as emoções. Portanto é
importante salientar que a música e a literatura infantil são de suma importância no processo de
alfabetização.

Para desenvolver o pensamento, foi dividido o texto em dois momentos: no primeiro momento
intitulado “Formação e Formação Continuada de Professor para o Processo de Alfabetização”. No
segundo momento apresenta as práticas da professora com o objetivo de apontar o rompimento dos
estigmas da educação mecanicista e copista em escolas públicas do estado de Sergipe, se bem que
mereça atenção que as práticas expostas nesse estudo não pode ser analisada como projeto coletivo
da escola, mas como ação individualizada da professora observada. O capítulo é intitulado “Rotina
Diária da Professora no Processo de Leitura e Escrita na Alfabetização”.

1 FORMAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR PARA O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DO PNAIC

Os professores têm como alternativa rever suas ações e o seu papel no desenvolvimento da sua
prática educativa, sendo que uma análise sobre seus conceitos educacionais precisa ser realizada, de
forma a adequar sua postura pedagógica ao momento atual.

É necessário que os professores não se coloquem apenas como executores, mas como profissionais
capazes de elaborar, definir, reinterpretar e ressignificar suas práticas pedagógicas. O compromisso
do professor vai além de constatar se o aluno está aprendendo ou não, mas compreender o
enriquecimento humano, a formação humana e se a aprendizagem está fazendo com que o aluno se
torne um sujeito crítico, criativo e sensível do seu próprio conhecimento (PIMENTA, 2002).

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/leitura_e_escrita_no_processo_de_alfabetizacao_musica_e_historia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



As Práticas Pedagógicas inadequadas não aguçam o senso crítico das crianças, não as despertam para
o mundo e são ineficazes no sentido de alcançar uma educação de qualidade, segundo os interesses
de mercado de trabalho e a formação humana. Elas desconsideram o ativo papel do aluno em
construir o seu conhecimento, não valoriza o processo de interação entre os pares em sala de aula e
desconsideram a heterogeneidade no desenvolvimento das atividades.

Por outro lado, há de se pensar que existe toda uma barreira a ser enfrentada pelos professores. São
inúmeros os fatores externos e internos a escola: condições de infraestrutura da escola, suporte
teórico-metodológico para realização das práticas pedagógicas – recursos didáticos, suporte
eletrônico e digital, etc. –, competência profissional dos professores.

Muitos professores que atuam nas escolas não têm dimensão da sua importância para o aluno e nem
o aluno, a família, a sociedade dão o reconhecimento necessário para criar autoestima ao
profissional. Nesse sentido é importante ressaltar a formação continuada dos professores para que os
mesmos tenham compreensão em relação ao assunto.

Arroyo (2004) afirma:

Teríamos que conseguir que os outros acreditem no que somos. Um processo
social complicado, lento, de desencontros entre o que somos para nós e o que
somos para fora [...] somos a imagem social que foi construída sobre o ofício
de mestre, sobre as formas diversas de exercer este ofício. Sabemos pouco
sobre a nossa história (ARROYO,2004, p. 29)

Nessa perspectiva, não pode dissociar o trabalho docente individual do contexto social, assim não
estaria fazendo jus a profissão docente. É importante que o professor seja reflexivo no seu trabalho.
Pimenta (2002) salienta acerca da necessidade de compreender com mais profundidade o conceito de
professor reflexivo, pois o que parece estar ocorrendo é que o termo se tornou mais uma expressão
da moda, do que uma meta de transformação propriamente dita da sua prática em constante interação
com as suas convicções, mentalidades e comportamento.

2 ROTINA DIÁRIA DA PROFESSORA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA NA
ALFABETIZAÇÃO

As observações in loco permitiram perceber que o trabalho da professora está baseado na perspectiva
da Alfabetização e Letramento. Em suas práticas pedagógicas era comum o uso da música e da
história infantil, de forma interativa, dinamizadora e participativa, estabelecendo um diálogo vivo
entre fonema e grafema, bem como o desenvolvimento do ritmo, melodia, harmonia, concentração,
sintonia, aspectos cognitivos e linguísticos.

A música no processo de alfabetização estimula a aprendizagem de forma lúdica e natural, fazendo
com que os alunos avencem e sintam-se mais confiantes no processo de leitura e escrita,
considerando também o prazer e a alegria em cantar, se expressar. A música fortalece a confiança da
criança no processo de leitura, estimula a memória, enriquece o vocabulário e desenvolve a
socialização.

Uma das atividades observadas foi o uso das cantigas de roda. A professora levou CD’s com trechos
de músicas colados no verso. À medida que os alunos iam levantando, individualmente, para ler um
trecho da música a turma cantava junto, sendo possível desenvolver o ritmo, audição, linguagem
oral, memória, imaginação e aspectos culturais. Após esse momento, a professora disponibilizou
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imagens para os alunos relacionar ao trecho da música. Para Magalhães (2009), as cantigas de roda
oferecem oportunidades para o desenvolvimento da criança, uma atividade que fez parte da vida dos
pais, auxiliando os pequenos a conhecer o legado cultural, de forma divertida.

Nessa atividade, percebe-se a importância de trabalhar a oralidade, leitura e associar imagem com a
escrita. Rojo (1995) apud Araújo (2015, p. 14) argumenta que:

Na infância, a oralidade é essencial na constituição do letramento: é a partir
do contato com a linguagem escrita, via oralidade, que a criança constitui sua
relação com a escrita, nas interações com os outros, que chamam a atenção
dela para essas práticas. (Rojo (1995) apud ARAÚJO, 2015 p.14)

Sendo assim, a leitura nem sempre deve ser realizada para atribuir uma nota às atividades dos alunos,
mas para consolidar o aprendizado de codificação e decodificação das letras ou palavras
descontextualizadas. É importante apresentar diferentes tipos de textos para tornar-se leitor, fazendo
leituras que façam sentido para o aluno. No caso dessa professora ela usou as cantigas de roda que
fazem parte da infância e do convívio escolar deles. Algumas músicas cantadas foram: “O sapo não
lava o pé”; “Ciranda cirandinha”; “Marcha soldado”; “Borboletinha”; “A barata”; “O cravo e a rosa”;
“Um, dois, feijão com arroz”; “Pintinho amarelinho”, entre outras;

Após a dinâmica os alunos partiram para a prática. A professora distribuiu uma folha com trechos
das músicas e outra com imagens para recortar e colar no caderno, fazendo as associações. É
importante destacar que para alguns alunos, os trechos das músicas trazem algumas palavras em
destaque, visto que atenderá aos que estão iniciando o processo de leitura. A música na atividade traz
a concepção que a alfabetização precisa estar articulada com momentos prazerosos que estimulem a
sensibilização fonológica, sintática e semântica. É importante esse tipo de prática, pois é uma ação
planejada com foco no que o aluno pode aprender para ampliar seu aprendizado, portanto ao ensinar
a ler, ensina-se também os conteúdos tratados nos textos lidos, de acordo com Cardoso (2015):

Se conseguirmos reconhecer diferentes formas de letramento [...] teremos
dado o primeiro passo para interromper a ditadura da língua única, formal e
abstrata, que ainda vigora em muitas de nossas escolas e que, em última
análise, gera supostas dificuldades de aprendizagem e, portanto, exclusão
(CARDOSO, 2015, p. 47).

Ao colarem as músicas e as imagens no caderno, escolheram uma para fazer leitura completa. Em
seguida, a professora perguntou palavras para a criança ler. Pediu para ler de trás para frente e
vice-versa, é uma prática que faz com que a percepção de leitura não seja somente decodificar ou
decorar as palavras. Portanto, “[...] para incluir todos, é preciso ajustar o ensino às necessidades dos
alunos” (MORAIS, 2015, p. 64).

Um outro momento registrado de prática de leitura e escrita na alfabetização, foi quando a professora
levou umas plaquinhas contendo os títulos das músicas trabalhadas na atividade anterior. Ela abria as
placas, os alunos faziam a leitura, cantavam e posteriormente registravam no caderno. Os alunos que
estavam iniciando a leitura escreviam palavras-chave dos trechos de músicas que continham nas
plaquinhas, os que sabiam escreviam a frase completa.

Percebe-se que a docente usou uma estratégia ao trabalhar música com seus alunos, começou a
trabalhar a música cantada, depois a leitura dela e agora a escrita para exercitar.

Após as seis frases executadas, os alunos colocaram o nome “Problemas” no caderno, uma vez que
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atrás das plaquinhas havia problemas matemáticos relacionados com a música. Sendo assim, a
professora trabalha na perspectiva da interdisciplinaridade.

[...] o trabalho por meio de sequências didáticas, projetos didáticos e rotinas
mais flexíveis cria a possibilidade de atividades que possam ser integradas e
desenvolvidas, na escola, pela perspectiva da interdisciplinaridade
apresentando-se como um caminho profícuo no processo de alfabetização e
do letramento. (MENDES, GOMES e SILVA, 2015 p. 21).

Além da música, as histórias infantis também fazem parte do processo de alfabetização, uma vez que
permite a criança experienciar o lúdico, a capacidade de ler o mundo, de ouvir, mas também de
produzir suas histórias que serão lidas por outras pessoas. As histórias permitem a socialização, a
solidariedade, o trabalho coletivo e cria em sala de aula espaços de descobertas. Durante imersão na
pesquisa de campo, percebeu-se que foram muitas as histórias infantis trabalhadas em duas
perspectivas: a leitura como aspecto didático e a leitura deleite.

Sendo assim, num segundo momento, a professora privilegiou a história infantil e começou contando
as histórias da Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Amarelo, em seguida abriu para o diálogo, a
fim de apreender os conteúdos e construírem hipóteses sobre o enredo, os personagens das histórias.
Após ter esgotado as questões, solicitou que os alunos recriassem oralmente a história contada, de
acordo com as motivações da turma, enquanto isso, eles falavam e a professora era escriba. A
história recriada foi intitulada "As irmãs: Chapeuzinho Amarelo e Chapeuzinho Vermelho". A
professora pediu, então, que eles ficassem em silêncio porque iria contar a história para eles e ao
concluir a leitura perguntou quem foram os autores da história e eles responderam que os autores
foram os alunos do 1° ano “A”.

A professora tem um projeto "Uma leitura por dia[1]", que usa tarefas de leituras diárias e
diferenciadas, a depender do nível em que cada aluno se encontra. Mesmo quando usa um mesmo
texto ou atividade, as exigências englobam as diferenças de aprendizagem encontradas em sala de
aula.

Por isso, organizar o trabalho educativo para ensinar as crianças a ler e escrever é de fundamental
importância para os atores que reconhecem essa necessidade, é preciso reflexão, ética e
responsabilidade com seus alunos para que todos tenham oportunidades de desenvolver as
aprendizagens, respeitando o ritmo de cada um, contundo, seguindo as etapas para que todos
alcancem os objetivos propostos no planejamento.

Desse modo, é necessário considerar, nos planejamentos, formas
diversificadas de organização do ensino da leitura e da escrita, seja por
projetos, por sequencias didáticas, por atividades de campo ou por outras
atividades. (SCHWARTZ, COSTA e BECALI, 2015 p. 17).

Os alunos que ainda estão no processo inicial da alfabetização recebem as plaquinhas com as letras
do alfabeto, pois no decorrer das atividades podem fazer consulta.

Numa outra oportunidade, a professora contou a história “Pretinho, meu boneco querido”, fazendo
uma adaptação para a idade deles. Trabalhando a consciência negra, não cobrando o conhecimento
linguístico e sim, para que os alunos pensassem sobre o assunto, a chamada leitura deleite, o simples
fato de ler por prazer. No decorrer da história, foi possível fazer uma relação com o contexto
histórico passado e presente. Começando pela chegada dos portugueses ao Brasil, perpassando pelo
período escravocrata e culminando com os reflexos históricos que permeiam a sociedade ainda hoje,
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principalmente sobre o “preconceito”.

Nas discussões, falou que não importava a cor da pele, o que importa é o amor entre as pessoas.
Explicou que o preconceito era o conceito de antecipar algo sem conhecer. Relatou o que era
resistência que seria a luta por algo. Depois instigou todos a falarem um pouco sobre a história e a
família de cada um. Sendo assim, foi trabalhado a questão de identidade e cultura de cada aluno ali
presente na sala de aula.

[...] a cultura também se refere as experiências escolares que se desdobram
em torno do conhecimento, permeados pelas relações sociais, buscando
articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos
historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos
estudantes. (BRASIL, 2013, p. 23 apud FERRAÇO, 2015 p. 12).

Por conseguinte, os alunos assistiram a uma peça teatral no pátio da escola sobre consciência negra.
A professora retomou a peça com algumas perguntas para os alunos refletirem, falando sobre
abolição, capoeira e quilombo. Ao término fez um bingo com as palavras originadas da África.

A professora expôs algumas palavras de origem africana no quadro, os alunos leram e, na ficha do
bingo, escolheram seis para registro. Escreveram de caneta para não apagar quando fosse realizado o
sorteio. Esse bingo foi uma forma lúdica de se apresentar as palavras originadas da África,
trabalhando a questão da consciência negra. Os jogos no processo de alfabetização são de extrema
importância pois estão ligados com os perfis dos alunos.

Possuindo ainda como foco a história infantil, uma outra dinâmica denominada “Qual a História”
pode ser observada. A professora convocou os alunos em dupla para retirar uma história[2] do pote.
Por conseguinte, eles liam o título e marcavam com um X a imagem correspondente, dentre as três
disponíveis, contando oralmente a história. Algumas vezes a professora ajudava a relembrar e os
alunos continuavam uma vez que todas as histórias já tinham sido trabalhadas em sala de aula.

Após a contação a professora entregou um palito de picolé colorido para cada. Esses palitos eram
para cobrir o título da história e escrever embaixo sem olhar. Após a retirada do palito, os alunos
olhavam e verificavam se os escritos estavam corretos. Quando terminassem eles podiam colorir os
desenhos.

Para Abramovich (2005), as histórias para as crianças permitem sorrir diante das situações vividas,
proporciona momentos de distração, divertimento, bem como suscita o imaginário, uma forma de
descobrir o mundo.

Uma outra história trabalhada de forma didática foi “Fugindo das garras do gato”, de Choi
Yun-Jeong e Kim Sun-Yeong. Após a leitura, discutiu-se as ideias dos autores, principalmente, as
formas democráticas de decisão, que incluía o processo de votação dos ratos em relação aos objetos
usados para fugir das garras do gato. Os alunos estavam sempre atentos à quantidade de votos de
cada rato. Posteriormente, conversaram sobre possíveis possibilidades de os ratos fugirem das garras
do gato e foram muitas as opiniões: “Eles deveriam vigiar, um a noite, outro de dia”; “como os ratos
são muitos, eles deveriam se juntar para pegar o gato”.

Numa outra oportunidade, os alunos participaram de um processo de votação acerca de temáticas que
eles teriam interesse em pesquisar, das quais foram incluídas: 1) os bichos de estimação que a criança
possui em casa; 2) os presentes que pretendem pedir a Papai Noel; 3) o desenho animado preferido e
4) o esporte preferido pelos mesmos. Após a realização da votação houve a contabilização dos votos
e cada aluno ia registrando o resultado.
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Depois de contabilizados os votos, os alunos receberam uma folha na qual construíram os gráficos.
Num outro momento realizaram a leitura de diversos gráficos no data show e, posteriormente, um
exercício prático.

Outro exemplo de se trabalhar gráfico com as crianças foi utilizado com a receita do brigadeiro. Foi
realizada uma atividade com a receita que os alunos executaram, além de trabalhar o gênero textual,
trabalharam medidas com colher de sopa, de chá e a divisão porque sentaram em dupla para dividir
os brigadeiros produzidos.

A docente já havia trabalhado este gênero com os alunos, na qual fez atividades relacionadas,
mostrou cartazes com diversos tipos de gênero textual como convite, cartaz, receita entre outros para
que a turma dissesse qual tipo de texto estava lendo. Pediu que os alunos trouxessem receitas de casa
na qual essas seriam postas em votação para decidir qual seria executada.

A receita que obteve mais votos foi a do brigadeiro, foi possível trabalhar a questão do gráfico, qual
obteve mais votos e menos votos. A partir da decisão de qual receita seria produzida, os alunos
trouxeram ingredientes necessários. Em seguida copiaram no caderno os ingredientes e o modo de
preparo para fazer a leitura do texto.

Em outro momento os alunos ouviram, por meio do data show a história “A centopeia e seus
sapatinhos”. Após a exposição foi desenvolvido um trabalho de leitura e de interpretação coletiva.
Logo após, foram feitas algumas questões pertinentes à interpretação que foi desenvolvida sob duas
perspectivas: os acontecimentos presentes no livro, bem como a opinião dos alunos.

Na sequência, decidiram confeccionar a centopeia com seus sapatinhos. Foi entregue para os alunos
uma tampa de metal, formato arredondado e pedaços de emborrachado. Eles faziam o contorno da
tampa para formar os círculos. Depois dos círculos formados cada um montou a sua centopeia. Como
forma de trabalhar a oralidade, cada um, com a sua centopeia em mãos criou um final diferente para
a história.

Nesse sentido de acordo com Santos, Pereira e Souza (2013, p. 5), “contar história é descrever um
mundo mágico onde tudo é possível e acontece”. “Contar ou ouvir histórias é estar, é partilhar, é
vivenciar é amar o outro, mas também o mundo” (AGUIAR, 2013, p.22).

A questão da leitura nem sempre deve ser realizada para avaliação e apenas decodificação. De
acordo com que foi exposto acima é preciso apresentar textos de diversos tipos e tornar leitores
críticos, fazendo reflexão e questionamentos do que estão lendo. Fazer uma criança ler apenas para
decodificar é fácil. Muitas vezes a criança lê fluentemente, mas se alguém perguntar sobre o que leu
ela vai dizer que não entendeu nada.

Para finalizar a sequência didática, os alunos resolveram problemas contextualizados, observando,
principalmente as gravuras. Eles receberam um livrinho, no qual anotavam os processos de resolução
dos problemas.

A partir de uma leitura deleite foi elaborada uma atividade para apresentar situações-problemas. Foi
feita a leitura do texto “O caso das bananas” de Milton Célio de Oliveira. O referido texto foi
apresentado em slide. Após o processo de leitura e de observação dos aspectos contidos na história
houve um grande processo de discussão sobre a mensagem que o texto quis passar. Neste ínterim,
cada um foi manifestando o seu entendimento e principalmente apresentando suas curiosidades
acerca da diversidade de animais presentes na “escola da floresta”.

Após toda discussão foi iniciada algumas situações problemas como: Nesta imagem da floresta dá
para observar 8 animais. Destes, 3 são pássaros e estão voando. Quantos estão no chão ou pendurado
em árvores? Neste caso, os alunos de uma forma geral foram enfáticos e começaram a contar no
próprio slide os animais que restavam e, numa combinação de vozes citam os animais que estavam
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no chão ou pendurados.

Um segundo problema foi lançado: O sr. Maco adorava bananas. Comia 2 antes de dormir e 3 depois
que acordava. Quantas bananas faltam para comer uma dúzia? Novamente foi lido o problema e os
resultados começaram a aparecer: formas comuns de resolução foram apresentadas pelos alunos.

Percebe-se que um dos alunos separa detalhadamente as 2 (duas) bananas que o Sr. Maco comia
antes de dormir, as 3 (três) quando acordava e posteriormente completa para chegar ao número 12
(doze). Outro aluno, respondeu de forma direta, mas ele apenas havia desenhado 11 (onze) bananas,
quando foi perguntado pela banana de número 12 (doze) para completar a resolução, logo ele falou
que o Sr. Maco estava comendo.

Ao aumentar o grau de dificuldade na resolução dos problemas os alunos passaram a sentir um pouco
mais de dificuldade. A resolução era a seguinte: São 18 animais ao todo, mas apenas 6 são novatos.
Quantos já estudavam com a dona coruja?

A primeira resposta veio logo em seguida, um dos alunos foi até o quadro, riscou os novatos e contou
os animais que sobravam, acertando assim o resultado 12 (doze). Em seguida, foi sugerido que
utilizassem outras formas de representação, foi quando começou a surgir os primeiros resultados,
conforme dispostos: os alunos separaram 18 (dezoito) peças, destas retiraram 6 (seis) e contaram o
restante.

Utilizando-se material concreto, fazendo uso das árvores e dos macacos os alunos fizeram as devidas
associações como: Se em 1 árvore são 2 macacos, quantos se reuniam em três árvores para devorar
as bananas?

A primeira coisa ao tentar resolver um problema matemático é o aluno interpretar e compreender o
texto da resolução, para que só então consiga resolver o problema da forma ou estratégia que julgar
necessária. As tarefas consideradas investigativas são aquelas na qual o aluno possa percorrer
diferentes caminhos para tentar resolve-los, ou seja, questões ou situações abertas que promovam a
tomada de decisão sobre o percurso a ser percorrido.

De acordo com Guerios, Agranionih e Zimer (2014, p. 11):

É importante que as estratégias individuais sejam estimuladas. São elas que
possibilitam aos alunos vivenciarem as situações matemáticas articulando
conteúdos, estabelecendo relações de naturezas diferentes e decidindo sobre a
estratégia que desenvolverão. A socialização dessas estratégias com toda a
turma amplia o repertorio dos alunos e auxilia no desenvolvimento de uma
atitude mais flexível frente a resolução de problemas. (GUERIOS,
AGRANIONIH E ZIMER, 2014, p. 11)

Os exemplos acima apontam para o uso da história infantil como recurso didático. Porém, o trabalho
realizado pela professora também privilegia a leitura deleite, levando em consideração a leitura
realizada pelo simples prazer de ler, sem a cobrança do professor, na perspectiva de diálogo entre o
autor e o aluno.

CONCLUSÃO

O estudo buscou apresentar a importância da leitura e escrita no processo de alfabetização e como há
diversas formas para se trabalhar de uma forma contextualizada com as crianças fazendo uso da
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música e história infantil. Procurou-se também aprimorar o estudo de acordo com os autores citados
para enaltecer o trabalho. Assim, como os professores no início da alfabetização pode servir de
escriba para seu aluno que ainda não sabe, apresentando diversos gêneros textuais, lendo com
entonação correta.

A percepção de que a alfabetização de qualidade no estado de Sergipe é possível e que os resultados
das avaliações são abrangentes e não desenham as especificidades, de modo que esse estudo é uma
avaliação qualitativa que pretende contribuir para socialização e reprodução das práticas, das quais
são subsidiadas pelos educadores que defendem a alfabetização e letramento.

A leitura e a escrita são hoje um dos maiores desafios das escolas, visto que quando estimulada de
forma criativa, possibilita a redescoberta do prazer de ler, sem aquela cobrança para somente avaliar
o aluno. Contribui também para a utilização da escrita em contextos sociais e a inserção da criança
no mundo letrado. Ler e escrever são atividades que se complementam, assim como a professora
observada trabalha, principalmente com a música, trabalhando a música cantada, a leitura e em
seguida sua escrita. Uma vez que, os bons leitores têm grandes chances de escrever bem, já que a
leitura fornece a matéria-prima para a escrita. Quanto mais variados, interessantes e divertidos forem
os textos apresentados as crianças, maior será a chance de elas se tornarem leitores hábeis.

Constatou-se também o quanto é importante valorizar os conhecimentos que os alunos trazem de
suas vivências para o aperfeiçoamento da aprendizagem, assim como foi estimulada uma reflexão em
direção ao equilíbrio, a integração e a articulação de propostas metodológicas que possam garantir
uma eficácia em relação às progressivas exigências em torno do processo de alfabetização, como
também contribuir para os professores sobre o reconhecimento da importância de trabalhar a leitura e
a escrita, pois, precisamos desmistificar as ideias construídas em torno da leitura de que ela é difícil
demais, de que ler dá trabalho.

Diante disso, a formação continuada do professor, seus saberes históricos, teóricos e práticos são
determinantes para o saber fazer em sala de aula, através da sua reflexão é possível melhorar a
prática e desenvolver um processo de ensino e aprendizagem que privilegie o aluno, os seus saberes e
as suas possibilidades de desenvolvimento.
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