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Resumo: O presente artigo tem como temática “corpo e linguagem” como práticas de letramento com
foco no processo e na pesquisa ação. Trata-se do relato de uma pesquisa realizada numa turma da
Educação Infantil, na escola Municipal AMAI PRO localizada num bairro de periferia de Salvador, no
estado da Bahia. Teve sua origem nos meus questionamentos a respeito dos saberes construídos por
meus alunos nos anos anteriores, considerando que os mesmos tinham frequentado a Educação
Infantil durante dois anos e, não demonstravam ter construídos saberes a respeito da sua identidade,
a atitude de ouvinte em relação a leitura de histórias, além da dificuldade em se posicionar sobre fatos
do cotidiano e história lidas em sala de aula e da falta do domínio do corpo (esquema corporal,
orientação espacial, autopercepção e autoimagem). Partindo do pressuposto que a linguagem em
função do seu papel significativo no desenvolvimento da identidade dos indivíduos precisa ocupar o
centro do trabalho na Educação Infantil, elegemos o corpo e a linguagem como temática por conta de
oportunizarem o acesso às diversas manifestações de forma lúdica e prazerosa. Esta pesquisa
proporcionou o desenvolvimento da linguagem oral das crianças, a capacidade de falar em público,
dramatizar peças infantis, realizar performances artísticas, além de outros saberes e ainda de
promover o desenvolvimento da leitura e escrita.

Palavras-chave: Corpo: Linguagem: Desenho, Leitura, Escrita.

Abstract: This article has the theme "body and language" as literacy practices focused on process and
action research. This is the report of a research carried out in a class of Early Childhood Education, in
the municipal school AMAI PRO located in a suburb of Salvador, in the state of Bahia. It originated in
my inquiries about the knowledge built by my students in previous years, considering that they had
attended Kindergarten for two years and did not show that they had built up knowledge about their
identity, the listener&39;s attitude towards reading of stories, as well as the difficulty in positioning
themselves on the facts of everyday life and history read in the classroom and the lack of mastery of
the body (body schema, spatial orientation, self-perception and self-image). Based on the assumption
that language in function of its significant role in the development of the identity of individuals needs to
occupy the center of work in Infant Education, we choose the body and language as the theme
because of the opportunity to access the various manifestations in a playful and pleasurable way . This
research provided the development of children&39;s oral language, the ability to speak in public,
dramatize children&39;s plays, perform artistic performances, as well as other knowledge and promote
the development of reading and writing.

Keywords: Body: Language: Drawing, Reading, Writing.

Résumé: Cet article a pour thème "corps et langage", les pratiques d&39;alphabétisation étant
centrées sur la recherche de processus et d&39;action. Voici le rapport d&39;une enquête menée
dans la classe de la petite enfance éducation à l&39;école PRO ONE AMOUR municipal situé dans la
périphérie du quartier Salvador dans l&39;État de Bahia. Il avait son origine dans mes questions sur la
connaissance construite par mes étudiants des années précédentes, compte tenu qu&39;ils avaient
assisté à l&39;éducation de l&39;enfance pendant deux ans et n&39;a pas prouvé avoir une
connaissance construite sur leur identité, l&39;attitude de l&39;auditeur vers la lire des histoires, en
plus de la difficulté à se positionner sur les faits de tous les jours et l&39;histoire de lecture en classe
et le manque de maîtrise du corps (schéma corporel, l&39;orientation spatiale, la perception de soi et
l&39;image de soi). En supposant que la langue en raison de son rôle important dans le
développement de l&39;identité sociale ont pris le travail à l&39;école maternelle du centre, nous
avons choisi le corps et la langue en tant que thème en raison de l&39;accès oportunizarem à
diverses formes de manière ludique et agréable . Cette recherche a permis le développement de la
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langue orale des enfants, la capacité de parler en public, dramatisant les jeux pour enfants, arts de la
scène, et d&39;autres connaissances et même de promouvoir le développement de la lecture et
l&39;écriture.

Mots-clés: Corps: Langue: Dessin, Lecture, Écriture

1. Introdução

De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil na sua edição de 2011, o brasileiro lê em
média 4,0 livros por ano, média inferior a de países como Argentina e Chile. 45% das pessoas que
tem o hábito da leitura declararam que construíram o referido hábito por estímulo do professor e, 43%
por estímulo das mães. Ainda nesta pesquisa apenas 18% dos entrevistados considera a leitura uma
atividade prazerosa. Na última avaliação do PISA o Brasil ficou entre as piores posições na leitura e
interpretação de texto. Conforme resultados divulgados pelo Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf)
de 2011/2012, apenas 26% da população brasileira é formada por alfabetizados plenos (considerando
pessoas de 15 a 64 anos). Reforçam esses dados os resultados da Prova Brasil 2011, dos jovens que
concluem o Ensino Médio, apenas 29% aprenderam o adequado em Língua Portuguesa, e 10%, em
Matemática.

Dados nesta perspectiva são divulgados sistematicamente e na busca de melhor compreendê-los e
interferir de forma significativa é que ano após anos buscamos aprimorar a nossa prática

e junto com nossos pares, discutir, experimentar, trocar saberes e compartilhar práticas na
perspectiva de mudanças profícuas que apontem caminhos com o objetivo de alcançar resultados
mais satisfatórios.

Compreendemos que apenas as práticas em sala de aula não respondem pela realidade desenhada
na educação no Brasil, pois a política que a escreve e a define através de decisões que atribuem os
valores das verbas, dos salários dos professores, dos prédios dedicados às escolas e das demais
engrenagens que tecem esta trama respondem de forma mais efetiva por este quadro. Ainda assim
compreendemos que a nós professoras e professores cabe persistir. Este é o papel de quem todos os
dias está diante de cada criança e de cada comunidade, logo seguimos dando a nossa contribuição.

O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a
“paixão de conhecer” que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada
fácil. Por isso é uma das razões da necessidade da ousadia de quem se quer
fazer professora, educadora, é a disposição pela briga justa, lucida, em defesa
de seus direitos como no sentido da criação das conceições para alegria na
escola (...). (FREIRE, 1997, p. 9).

Assim, o que buscamos fazer através desta experiência foi reunir nossos saberes para promover um
processo de letramento em uma turma de Educação Infantil. Justifica-se embora haja muita discussão
teórica da Educação Infantil no processo de letramento, por outro lado na prática há muitos equívocos
a respeito da aprendizagem.
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O domínio da linguagem é o que envolve os processos de alfabetização e letramento e suas inúmeras
facetas e, é por meio do corpo do aluno/a que se dá ou não o domínio dos processos e técnicas, nas
interações estabelecidas entre professores/as e alunos/as.

Corpo na Educação

O corpo é o lugar da expressão do movimento, da poética e da cultura. Podemos localizar esta
expressão nos gestos, nos jeitos diferentes, desde o vestuário até às distintas maneiras de ser das
pessoas. É assim que se constituem as marcas de identidade dos corpos.

Nesta perspectiva, entendemos o sujeito humano como ser integral que dialoga e faz interações
poéticas, produz ações corporais com outros corpos, com sentido e fruição. Esses conhecimentos
adquiridos pelos corpos têm significados que acionam ideias, sentimentos e memórias que estão
registrados em suas ações vivenciadas perpassando por uma cronologia temporal e espacial.

O contato corporal é a oportunidade de viver plenamente a infância através da relação com os pais ou
com quem cuidou da criança. Esse convívio estará registrado no físico e no psíquico. Todas as
informações dos sentimentos genuínos desse cuidado ou da falta dele estarão marcadas em sua
identidade corporal e serão carregadas ao longo da história das suas vidas.

Para Miller (2011), quando uma criança nasce, ela precisa do carinho, do amor dos pais, ou seja, de
cuidados e atenção vindos desses supostos cuidadores. As crianças esperam dedicação, proteção e
muita disposição para a comunicação que se dará das mais variadas formas. Essas experiências de
afeto e carinho serão guardadas no corpo de quem recebe ou de quem deixou de receber. As
lembranças de amor ajudarão o adulto, mais tarde, a dar o mesmo amor aos próprios filhos. Mas,
quando tudo isso faltou, fica naquele que um dia foi criança um desejo de satisfação de suas
necessidades vitais primeiras que duram a vida toda.

Essa relação amorosa e ou a experiência de desamor podem causar uma carência consciente ou
inconsciente que marcará a pessoa adulta nos seus atos e nos seus passos pessoais e profissionais.
O comportamento pode nos dizer dos sentimentos de uma criança ou de um adulto que estão
presentes nas vivências de alegria e leveza, de bom ou mau humor, de introspecção ou extroversão,
esses poderão ser um sinalizador das primeiras experiências afetivas.

Nascemos, somos um corpo pequeno em formação e através de cada cuidado
ou descuidado, de cada atenção ou desatenção vamos avidamente
construindo a sensação de ser. No início muito primariamente, buscando
gratificações que nutram a necessidade de sobrevivência, conforto e proteção.
Com essa etapa garantida, partimos para buscar os objetos do desejo,
evitando a qualquer custo as frustrações inevitáveis dessa jornada. Começa a
percepção de que não estamos sozinhos e de que muito do nosso bem estar
ou de nossas raivas e frustrações estarão condicionadas a relação que
experimentamos com os outros e com o meio que vamos nos desenvolver
(SILVA, 2004, p. 11).

Os profissionais de educação investem de maneira geral apenas nas cabeças das crianças, dos
jovens e dos adultos como se estes não tivessem todo o corpo além do cérebro e como se estes não
fizessem parte de um corpo vivo e integrado. Como confirma Lowen (1982, p. 53):
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Nosso processo educacional ainda se divide em educação física e mental,
coisas que nada têm em comum. Uns poucos professores de Educação Física
acreditam que podem afetar a capacidade de aprendizado da criança através
de seus programas Menina e menino - divertimento e ludismo Criança -
criatividade e imaginação Bebê- amor e prazer Adolescente - romance e
aventura Adulto - realidade e responsabilidade 82 ginásticos e atléticos, o que,
na verdade, raramente conseguem. Se é certo que a mente e o corpo são uma
só coisa, uma verdadeira educação física deveria ser, ao mesmo tempo, uma
educação mental apropriada e vice-versa.

A educação Infantil ampliada e aprofundada envolve processos complexos psíquicos, físicos, sociais
que caracterizam um campo de estudo multirreferencial e transdisciplinar demandando formação
abrangente e consistente do profissional e reflexões de suas experiências na relação com os saberes
e práticas além da possibilidade de discussão com equipe multidisciplinar.

Numa perspectiva antropológica Charlot (1997, p.65) finaliza seu capítulo intitulado Le petit d’homme,
obligé d’apprendre pour être: une perspective anthropologique, afirmando que:

Le sujet dont nous étudions le apport au savoir n’est donc ni une mystérieuse
entité substantielle définie par la Raison, la Liberté ou le Désir, ni un sujet
enfermé dans une intimité insaisissable, ni un ersatz de sujet construit par
intériorisation du social dans un psychisme de fiction, mais un être humain
porté par le désir et ouvet sur un monde social dans lequel il occupe une
position et est actif. Ce sujet peut être étudié de façon rigoureuse : il se
constitue à analyser, il se définit comme un ensemble de rapports (à soi, aux
autres et au monde) que l’on peut inventorier et articuler conceptuellement.
Charlot (1997, p.65).

A escola por meio do conhecimento do ser integral, inacabado, levando em conta a totalidade do ser
humano, a história pessoal, cultural e a sociedade que os/as alunos/as e professores/as estão
envolvidos, provavelmente os movimentos para o processo de ensino e de aprendizagem poderá
alcançar novos resultados. É graças ao trabalho de outras práticas educativas que circulando pelas
escolas é possível observar espaços propiciadores de possíveis mudanças; profissionais da educação
infantil demonstrando posturas, que se destacam marcando uma substancial redefinição identitária
dos professores e professoras para além da crítica a concepções conservadoras.

3. Ler, desenhar e escrever: caminhos transversos

Ler, desenhar e escrever estão concebidas entre aqueles elementos que não se pode falar de um
sem falar dos outros. Falar a respeito da escrita implica em falar do desenho e da leitura,

porque ao se registrar um sentido, um conhecimento, faz-se no desejo de que o mesmo chegue ao
outro. Esse outro que, ao ler, busca sentido, conhecimento, identificação, entendimento do

que antes fora pensado ou sentido por alguém em algum lugar. O leitor busca se identificar com o
sentimento ou pensamento ali registrado, assim, procura-se o conhecimento de si.

A comunicação através de registros gráficos dos povos primitivos ocorreu através dos desenhos nas
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paredes das cavernas, embora ainda não sendo um tipo de escrita, por não haver organização nem
padronização das representações gráficas. Ainda assim, o desenho tem um papel importante no
desenvolvimento de habilidades que, mais adiante, iriam permitir a espécie humana evoluir para a
escrita e leitura.

Ao representar uma ideia, um plano, as experiências do seu dia, através do desenho, o ser humano
concebe um relevante passo ao compreender que seus desenhos têm um significado. Assim se inicia
o processo de desenvolvimento da capacidade de representação do seu cotidiano, da sua história de
vida e a capacidade de guardar informações ao longo da história.

A evolução da escrita ocorreu devido à emergência de se realizar melhor o registro para alcançar o
objetivo de guardar informações, registrar conhecimentos construídos e divulgá-los. Afinal, somente
se registra o que se quer que seja lido. O fato de sermos buscadores, desejosos de saber, de
conhecer, nos impulsiona, desde sempre, a ler os sinais escritos e inscritos na natureza. Como
descreve Zaccur,

A presença do ser leitor ressoa em nossa trajetória antológica. Desde a pré
história, o coletador reuniu pistas, conhecimentos indiciários que o
credenciaram ao cultivo de alimentos. De modo similar, o caçador da pré
história tanto refinou sua percepção do modo de vida dos animais que caçava
que criou condições para o aparecimento do domesticador e criador de
animais. O caçador primitivo farejava o ar para pressentir a presa ao mesmo
tempo atento aos seus rastros e ruídos. Não por acaso que a etimologia de
legére é marcada por uma série de experiências existenciais que vão de
recolher a juntar, do costear ao apropriar, do eleger ao ler. Sendo um
ontológico investigador de pistas, o ser leitor afronta mistérios, descobre, cria...
(ZACCUR, 2001, p. 34-35).

Zaccur (2001) nos chama atenção para o fato de que seguir os cheiros, pegadas, imagens, sons e
mesmo sua ausência são, assim, um impulso para compreender, entender, decifrar o mundo que nos
rodeia e, desse modo, influenciar e ser influenciado pelos seus registros.

Freire (1979) esclarece que a leitura do mundo sempre precede a leitura da palavra. As imagens são
lidas por nós e antes mesmo de percebermos a existência da palavra buscamos imprimir sentido aos
signos e ao mundo das imagens. Vemos o que está no mundo e que nos chama atenção, pois, de
alguma forma, nos dizem respeito. Logo, a leitura é influenciada pela história de vida do leitor.

A ideia de Freire é corroborada por Manguel (2001) quando este afirma que o que vemos é sempre a
imagem traduzida nos termos de nossa própria experiência. Para ele, o leitor e suas emoções afetam
e são afetados pela leitura das imagens. Lemos mapas, expressões, poesias, bilhetes, cartas, jornais,
revistas em quadrinho, textos literários, informativos, científicos, frases nos postes, muros, caminhões,
livros, mensagens nas redes sociais, jogos eletrônicos, instruções, enfim, não importa o que lemos, e
sim que lemos e somos atraídos a todo o tempo para o ato de ler. Gostamos de ouvir textos lidos e,
ainda, textos transportados para o teatro, cinema, rádio e televisão.

O desenho embora seja a forma gráfica de representar, anterior e intimamente ligada à escrita, na
maioria das vezes a escola, não associa as atividades de escrita, nem de leitura ao desenho. Até sua
entrada na escola, a criança representa seu conhecimento de mundo a partir do desenho, era este
seu modo de comunicar o seu mundo. Na escola, o desenho ocupa um espaço mínimo, de forma que
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a criança tem seu direito de desenhar cerceado, pois, na maior parte das Unidades de Ensino e, a
Gramática e da Matemática representam componentes atrelados ao centro do saber a ser adquirido
pelas crianças, o que limita por demais a experiência de aprendizagem das crianças. Segundo
Edwards:

As artes são essenciais para desenvolver o raciocínio específico visual e
perceptivo, tanto quanto ler e escrever e contar são imprescindíveis para o
desenvolvimento do

raciocínio específico verbal, numérico e analítico. Creio que ambos os tipos de
raciocínio – um para a compreensão dos detalhes para enxergar o quadro
inteiro por exemplo- sejam cruciais para a formação de um pensamento crítico,
a extrapolação de significados e a resolução de problemas. (EDWARDS,
2002, p. 12).

O sujeito que escreve e aquele que lê precisa antes se aventurar na compreensão dos símbolos para,
enfim, ser capaz de codificar e decodificar. A partir dessa habilidade construída é que ele será capaz
de escrever palavras, frases, sentenças e textos que serão lidos e interpretados.

O texto a ser escrito e, posteriormente, lido atenderá a um objetivo ou não, em determinada
modalidade textual. Por natureza, o texto registra um pensamento sobre determinado tema que,
inclusive, pode ser apresentado através da fala, mas neste caso será escrito.

Segundo Lemle (1988, p. 11), “Temos, portanto, na escrita, duas camadas sobrepostas de relação
simbólica: uma relação entre a forma da unidade palavra e um sentido ou conceito correspondente, e
uma relação entre a sequência de letras que transcrevem a palavra”.

Conferimos com Lemle (1988) que aprender a ler demanda conhecimentos específicos sobre o
funcionamento da língua, como esclarecimentos de conceitos sobre a fala, entre os sons da fala e as
letras da língua escrita, as diferentes maneiras de pronunciar uma mesma palavra, distinção de língua
escrita e língua falada. Assim, a ação de aprender exige saber que os riscos no papel são símbolos
dos sons da fala e ainda de apreensão do conhecimento do que é um símbolo. Ratificamos então o
papel do educador com Freire, (2005, p.47) de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para sua produção ou a sua construção”.

O desenho, a fala e a escrita são meios, formas, construções sociais e culturais que acompanham a
evolução do ser humano atendendo às suas necessidades, como marcar sua existência, capturar a
realidade e construir sua identidade. Forjada no silêncio, a linguagem evoluiu do grunhido ao desenho
até a palavra e, posteriormente, a palavra como representação simbólica como uma busca do ser
humano de atribuir significado à vida, comunicar e compreender o mundo através das ideias,
pensamentos e sentimentos.

4. Contextualização

A escola AMAI PRO fica localizada no loteamento PROFILUB no bairro de Campinas de Pirajá. A
presença física do Estado só é garantida pela existência e manutenção da escola. A Unidade Escolar
tem uma boa estrutura, embora com diversas inadequações como falta de espaço para lazer. Conta
com equipamentos, biblioteca e televisores na sala de aula. Não há Coordenação pedagógica desde
2015.
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A turma na qual foi desenvolvida a pesquisa-ação é formada por 25 alunos. São filhos, em geral, de
pais separados e sem emprego com registro em carteira. Estas crianças chegaram à escola com
vocabulário limitado em relação à idade. Alto índice de agressividade, com dificuldade em partilhar o
espaço e o material da escola, brinquedos etc. Sem contar com a indisponibilidade de participar de
qualquer atividade que se considerassem incapazes. Por conta do perfil da comunidade os mesmos
diziam naturalmente palavrões na sala de aula, diante de qualquer frustração recorriam à violência
para resolver o impasse. Não demonstravam afetividade, limites e atenção, além de terem dificuldade
em atender a consignas.

Em diálogos pedagógicos com a professora da turma, após o início do ano letivo de 2016,
constatamos uma grande preocupação com a Educação Infantil oferecida pela Unidade escolar.
Considerando que os alunos após cursarem dois anos neste segmento, grupo 4 e grupo 5
ingressaram na turma de primeiro ano sem o desenvolvimento das capacidades de comunicação,
interação social e sem a garantia de saberes mínimos como o reconhecimento do esquema corporal,
da sua identidade, a falta atitude de ouvinte, a incapacidade em relatar fatos do cotidiano e recontar
pequenos textos, a falta de autonomia em cuidados pessoais como calçar os sapatos, manusear o
seu material escolar etc.

A escolha da LINGUAGEM como tema deu-se por conta da sua amplitude e possibilidade de agregar
o desenvolvimento das capacidades infantis a apropriação do seu CORPO e suas potencialidades por
meio das questões afetivas, emocionais, artísticas e lúdicas ampliando seu imaginário e a capacidade
de brincar e interagir com o outro e com o ambiente.

Durante o primeiro momento disponibilizou-se brinquedos, livros e foram lidas muitas histórias infantis.
Além dos elementos mencionados, observou-se a falta de intimidade com os livros e as histórias
infantis e o pouco uso da fala para se relacionar e/ou realizar qualquer comentário á respeito das
histórias lidas. Sem contar que toda expressão corporal apresentada nas brincadeiras fazia alusão às
danças com apelo sexual ou empurrões, tapas e beliscões para defender seu espaço. Em relação à
fala muitos alunos tinham dificuldade com a pronúncia de inúmeros fonemas, além daqueles que
explicitavam uma fala praticamente incompreensível, alguns pareciam nem saber falar. Fatos
observados diariamente nas atividades de rotina.

O comportamento das crianças revelava que a falta de afetividade, ludicidade. O olhar atento e o
cuidado pela mãe, primeira referência da criança, não estavam garantidos efetivamente. Desta forma
os alunos não percebiam, nem sentiam os limites, tinham dificuldade de saber, dos seus direitos e
deveres com eles próprios, com as outras crianças, com os adultos e com os objetos.

5. Corpo; Linguagem; Letramento e Alfabetização na Prática

Instigadas a garantir que a Educação Infantil da Escola Municipal AMAI PRO exercesse influência no
desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, promovendo espaço em que estas vivenciassem
práticas sociais por meio da integração social e aprendizagens significativas de forma dinâmica e
prazerosa. A fim de que se apropriassem de elementos relacionados às mais diversas linguagens e
possibilitar o acesso aos mais variados conhecimentos. Definimos a "Linguagem" como tema principal
a ser trabalhado nesta turma de Educação Infantil. Escolha que se se sustentou nas considerações de
Kristeva (1970) que considera a linguagem o primeiro ato de simbolização, logo a sua importância na
nossa formação porque o mundo que habitamos é repleto de representações através de símbolos e a
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construção do conhecimento de si e do mundo passam do por seu domínio.

Assim planejamos uma prática que priorizou promover diariamente a realização de práticas com as
mais diversas linguagens através das quais as crianças pudessem representar o que eram, sentiam,
percebiam, pensavam e agiam.

Por conta da dimensão sugerida pela temática foi necessário fazer alguns recortes de forma a
contemplar o tema, conforme quadro abaixo:

Corpo

O reconhecimento do próprio corpo e seu papel em
experiências corporais como forma de expressão e
matriz artística. Para Edwards (2002) as artes são
essenciais para desenvolver o raciocínio específico
visual e perceptivo imprescindíveis para o
desenvolvimento verbal, numérico e analítico.

Diálogo

Como caminho para o desenvolvimento da oralidade
estava apoiado na teoria de Freire para o qual o esse
implica em relações e trocas de saberes, permite
construir ou reconstruir conhecimentos. Logo,
caminho para interação com falantes através de
diálogos com interlocutores presentes fisicamente e
através dos diversos textos que transitam em sala de
aula promovendo o acesso a outros mundos e outros
saberes.

Símbolos
gráficos e
linguagem
oral

Outra preocupação era possibilitar ainda a vivência
com a íntima relação entre a linguagem gráfica e a
linguagem oral.

Desenho

Através do desenho, segundo Jungueira (2005), a
criança aprende mais sobre sua humanidade, pois ao
desenhar está reafirmando e atualizando a sua
capacidade humana de deixar marcas. É ainda nossa
primeira linguagem, a primeira forma de
comunicação por meio de registro que a criança é
capaz de utilizar. Permite o desenvolvimento da
competência simbólica, assim um elemento essencial
para a compreensão do símbolo e da representação
elementos essenciais da língua e da escrita. Sons da
fala - Os sons estão presentes na natureza e se
apresentam em forma de unidades sucessivas em
nossa fala, a sua percepção promove a capacidade de
enunciar palavras e distingui-las umas das outras

Tecnologia

Tecnologia- A tecnologia hoje assume de fato papel
de linguagem e se constitui num poderoso
instrumento em sala de aula para a promoção de
meios de desenvolvimento das mais diversas
linguagens

Língua

A compreensão da língua que lidam no dia a dia e
seu funcionamento é fundamental para o
desenvolvimento cognitivo da criança, pois afeta a
aprendizagem da escrita.

Assim, definimos as seguintes metas para os alunos desenvolverem a linguagem através de práticas
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sociais efetivas mediadas pelas tecnologias e adquirir autonomia para o desenvolvimento
psicoemocional e pedagógico. Acreditávamos que desta forma eles seriam capazes de construir os
conhecimentos e habilidades e atitudes que os proporcionassem reconhecer o próprio corpo como
ponto de partida para o entendimento de conceitos. Desenvolver a identidade. Participar de situações
de brincadeiras e aprendizagens. Diferenciar em diversas situações o corpo, objetos, algoritmos, e
códigos da escrita. E de identificar as múltiplas linguagens culturais, artísticas e pedagógicas.
Incorporar a tecnologia ao processo de aprendizagem.

O desenvolvimento das atividades deu-se de situações informais e coloquiais para situações mais
estruturadas e formais, possibilitando assim explorar o modo como a linguagem funciona e ampliar
através desta compreensão os seus usos. Priorizou-se ainda o percurso que ia da dança a
dramatização, pela brincadeira, ao diálogo e a entrevista, da leitura pela professora e pseudoleitura
pelos alunos, até o desenho, do toque individual, ao toque sincronizado com os demais.
Posteriormente à escrita e ao registro do número pelo professor, mais adiante pelo aluno, até chegar
à produção escrita e leitura individual.

6. Avaliação

A turma de vinte e cinco alunos pode ser descrita como um grupo de crianças alegres, espontâneas,
solidárias, com autonomia para beber água, solicitar ir ao banheiro, que entram na escola felizes e
que não fazem questão de ir para casa. Aptos a experimentar qualquer atividade nova oferecida.
Todos sabem escrever seu próprio nome, a maioria com letra cursiva. Todos conhecem as letras.
Fazem relação letra som. Todos são capazes de copiar as reescritas de pequenos textos coletivos
registrado no quadro.

Essa realidade nos faz viajar na memória de nossa ancestralidade e lembramos a cena descrita por
Hafner, (2000, p. 57) em seu texto Mulheres Achantis quando observa um grupo de mães dando
banho em seus filhos:

...com esponja de casca de árvores e sabão caseiro de amêndoa. Podem ser
desesperadamente pobres, mas seus filhos ficam inteiramente limpos – de
alma limpa, de espírito limpo, e com noção de orgulho. (...) vejo as crianças
brilhando ao sol, paradas na esquina enquanto uma das mulheres devotadas
lava e lustra cada uma como se estivesse polindo um cálice precioso. Então,
penso cá comigo: algumas pessoas lustram a sua prataria; as mulheres
africanas lustram os seus filhos. Hafner, (2000, p. 57)

Eis as crianças que como um caleidoscópio de cores e sons emanam a própria energia da vida
indissociável do corpo encarnado! Essa mistura de risos e brincadeiras, onde observamos os jeitos
dos corpos nos convida enquanto professoras a fazê-los brilhar.

Todos são capazes de inventar ou recontar uma história. 95% da turma escreve palavras simples,
70% palavras com sílabas complexas. 70% é capaz de escrever frases de autoria própria.70% ler
palavras com qualquer grau de dificuldade e produzir reescrita que podem ser lidas por qualquer
pessoa. Todos desenvolveram a atitude de ouvintes e têm competência de

se apresentar em público. 100% da turma reconhece o esquema corporal, conhece as cores, as
formas geométricas mais simples.
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Toda a turma é capaz de desenhar e responder perguntas. 80% é capaz de elaborar perguntas. 90%
reconhece as modalidades de texto trabalhadas em sala de aula. 80% consegue batucar com ritmo e
cantar com a melodia adequada.

Em relação a leitura 70% é capaz de ler pequenos textos, mesmo com palavras com dificuldades
ortográficas. Elaborar e escrever frases, além de produzir reescritas com a escrita alfabética em
transição para a ortográfica. Dos demais apenas três alunos não conseguiram avanços extremamente
significativos em relação a leitura e a escrita em relação a turma, mas reconhecem as letras, o próprio
nome, destes dois conseguem ler palavras com sílabas simples. E construíram inúmeros outros
saberes como visto acima. Uma delas por conta de só começar a se comunicar este ano. Os dois
demais por conta da dificuldade de estar presente, e lamentamos não os acompanhar.

Cada aluno possui um portifólio, uma das formas de conhecer o processo de cada um e suas
necessidades, no qual o registro e a evolução da aprendizagem no que se refere ao desenho e a
escrita pode ser observado.

Em relação a participação no grupo e evolução da linguagem oral e da dança há vídeos que mostram
esta evolução. Ainda como avaliação considerou-se as conversas com os mesmos na rodinha na qual
avaliávamos as performances e falas de cada um. Assim percebiam os seus avanços e se
encorajavam em ir diante. Tomando por base diagnósticos contínuos da turma realizados através da
observação acurada, da construção do portifólio e pelas respostadas dadas por eles. Cada gesto,
comportamento e atitude era utilizado como sinalizador para mudar o rumo ou mesmo prosseguir com
as propostas da aula, do processo, ou da condução da experiência como um todo ou com
determinado aluno.

Propor o desenvolvimento da linguagem através do uso das suas diversas expressões parecia ser
mais complicado do que se mostrou no processo. A Bahia, estado é rica em manifestações artísticas
na música, dança teatro, artes plásticas e literatura. Sendo assim é uma vocação natural que o baiano
tem para o uso dessas linguagens.

A possibilidade do uso da tecnologia como linguagem ampliou o potencial do trabalho, pois os alunos
tiveram acesso ao conhecimento sobre as questões indígenas, tradições africanas através de
experiências com danças e músicas destas culturas. Tiveram acesso a cantores e cantoras negras,
assim puderam ter referências positivas. Puderam conhecer os curtas metragem premiados ao longo
de muitos anos. Conheceram o legado de Michel Jackson, Elvis Presley, Sister Roseta (criadora do
rock), Miriam Makemba. Assim vivenciaram a audição de músicas clássicas e, outras línguas através
de músicas.

Por meio dos recursos tecnológicos disponíveis puderam conhecer de forma concreta fenômenos da
natureza, ver a terra com imagens de um satélite. Conhecer os animais mais incríveis do mundo. Os
menores animais. As 10 pessoas com a cor dos olhos únicas no mundo. Os maiores animais do
mundo, dentre outras. Assistiram poemas declamados por personalidades. Experiência que ampliou o
imaginário e o vocabulário dos alunos.

Assim, consideramos que os desafios propostos foram ampliados devido às respostas das crianças
com o desempenho acima do esperado para alunos tão pequenos. As estratégias utilizadas
atenderam plenamente aos objetivos propostos com o nível de resposta muito significativo.
Superando as expectativas. O processo se deu como uma parceria. Eram proporcionadas as
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situações de aprendizagem e cada um, amparado seguiu um caminho de elaboração dos novos
conhecimentos, transformando-os em aprendizagens.

Esse processo ocorreu de forma cooperativa, onde todos foram incluídos, descobriram seu potencial
de aprendizagem e, contaram com amparo dos demais neste processo. Bimensalmente as famílias
eram recebidas e experenciavam as mesmas atividades que eram feitas com as crianças. Nestas
situações, as próprias crianças orientavam o planejamento e o desenvolvimento e a condução das
atividades com os pais.

Considerações finais

O trabalho na Educação Infantil com a temática CORPO e LINGUAGEM apresenta-se como
estratégia fundamental para o trabalho de letramento nas escolas por tornar o espaço da sala de aula
mais prazeroso, no qual são promovidos desenvolvimento de capacidades específicas de
alfabetização por proporcionar o domínio de atitudes e conhecimentos envolvidos nos usos sociais da
leitura e da escrita.

Com essa reunião de práticas se evidencia para nós um panorama integrador transcendente da visão
exacerbada antropocêntrica e materialista, que acolhe os subsídios das diferentes disciplinas
científicas na inteireza das dimensões corpóreas com suas fronteiras e complexidades de uma
mesma inteireza do ser.

Ao findar esta experiência constatou-se que a prática de letramento na Educação Infantil tem o
potencial de promover a alfabetização das crianças sem a pretensão de fazê-la. Tratando-a como
parte do jogo decorre de forma integrada o reconhecimento de letras, dos fonemas, das palavras, a
realização de leitura e as atividades de escrita são realizadas junto com as de desenho, música,
dança, brincadeiras, dramatizações, performances artísticas logo, parte integrantes da linguagem que
nos permite construir a identidade e transitar no mundo.

Por isso considera-se de grande valia reabrir a discussão em torno da função da Educação Infantil
como espaço de letramento e alfabetização
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