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RESUMO: 
Este trabalho descreve estratégias utilizadas em pesquisa-ação realizada com quinze 
crianças de escola pública municipal de Juiz de Fora (MG), com histórico de fracasso 
escolar. A partir de uma sequência didática com o gênero fábula (DOLZ e 
SCHENEWLY, 2004) foi possível levar os alunos a adquirirem habilidades de leitura e 
escrita, possibilitando atitudes altamente positivas no  seu processo educativo e na 
construção de autonomia  para sua formação de crianças cidadãs. 
Palavras-chave: Letramento, sequência didática, gêneros textuais, fábula. 
 
 
ABSTRACT: 
This paper describes some didactic strategies used in the research-action realized with 
fifteen children which had a historic of school failure of a municipal state school of Juiz 
de For a (MG).Through a didactic sequence using the genre “fable” (DOLZ & 
SCHENEUWLY), it was verified not only the acquirement of skills that show progress 
in reading and writing, as well as very positive changes in attitude in the educational 
process for the formation of a citizen child. 
Key words: literacy, didactic sequence, genres, fable.  
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 

Este artigo descreve algumas estratégias didáticas utilizadas com crianças de escola 

pública que apresentavam defasagens no desenvolvimento de competências de uso da 

variedade escrita da língua portuguesa. A adoção de proposta de utilização de sequência 

didática para o trabalho com gênero textual (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) resultou não 

apenas na aquisição de habilidades que sinalizam progresso no desenvolvimento dessas 

competências, como também nas mudanças de atitude que podem ser consideradas 

altamente positivas no  processo educativo.  
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O trabalho foi realizado no Projeto de Treinamento “Auxiliando a Alfabetização”, 

patrocinado pela Pró-reitoria de Graduação da UFJF, durante o ano letivo de 2008, sob 

a coordenação do Laboratório de Alfabetização da Faculdade de Educação desta mesma 

universidade e constituiu uma das ações do grupo de pesquisas FALE (Formação de 

Professores, alfabetização, linguagem e ensino).  

Foi construído a partir de pesquisa-ação realizada junto a quinze crianças, entre dez 

e onze anos de idade, que fazem parte do corpo discente de uma escola pública 

municipal de Juiz de Fora. Trata-se de alunos que, segundo seus professores, não 

conseguiram, depois de cinco a seis anos de escolaridade, desenvolver competências 

básicas no uso de sua língua materna, na modalidade escrita, o que revelava, portanto, 

dificuldades relativas à leitura e à produção de textos. 

 Nosso projeto de treinamento propôs, então, uma intervenção sistemática junto a 

essas crianças, selecionadas pela própria escola e encaminhadas ao Laboratório de 

Alfabetização da Faculdade de Educação da UFJF. Sob a orientação de sua professora, 

três bolsistas, alunas do Curso de Letras desta mesma Universidade, realizaram sessões 

de três horas semanais com esses alunos, durante pouco menos de quatro meses, 

procurando investigar, até o momento, primeiramente, as causas das dificuldades 

apresentadas e, em seguida, buscando e utilizando estratégias pedagógicas adequadas 

para levar essas crianças à superação de suas dificuldades. 

 O diagnóstico evidenciou problemas ligados à sociolingüística e à 

psicolingüística. No primeiro caso, como se pode prever, por se tratar de crianças 

oriundas de famílias das classes populares, as dificuldades estão ligadas ao fato de elas 

não reconhecerem a variedade culta que a escola lhes pretende ensinar (CYRANKA, 

2007). Segundo orientam Labov (1972), Erickson (1987) e os trabalhos de Bortoni-

Ricardo (2005) buscou-se, para o tratamento pedagógico dessas crianças, utilizar a 

pedagogia culturalmente sensível, que recomenda que o professor respeite os 

antecedentes culturais do sujeito alvo de seu trabalho, iniciando sua intervenção, a partir 

mesmo do dialeto conhecido por ele, de modo a conduzi-lo ao reconhecimento das 

outras variedades linguísticas, inclusive a culta, que é a que a escola lhe pretende 

ensinar. 

 Do ponto de vista da psicolingüística, a pesquisa-ação procurou desvendar as 

dificuldades relativas à competência de leitura e constatou que muitas delas estão ainda 

ligadas à fase inicial do processo de alfabetização, em que se procura desenvolver 

atitudes e disposições favoráveis ao ato de ler: capacidade de reconhecimento global das 
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palavras, indispensável para a aquisição da fluência na leitura; capacidade de antecipar e 

confirmar hipóteses relativas ao conteúdo dos textos a serem lidos; capacidade de 

buscar pistas textuais para a construção de inferências; capacidade de construir 

compreensão global do texto lido, utilizando pistas explícitas e implícitas, fazendo 

extrapolações.  Nenhuma dessas capacidades estava automatizada. Os alunos ficavam 

ainda presos à informação visual do texto, vagarosos na decodificação, pouco fluentes 

(KLEIMAN, 1989; KATO, 1995). 

 Quanto à competência de produção de textos, as defasagens eram também 

grandes, com evidências de que, em alguns casos, os alunos não haviam ainda se 

apropriado inteiramente do sistema de escrita relativamente ao uso adequado das letras 

maiúsculas e minúsculas, ao  domínio do desenho das letras, mas, principalmente, 

mostravam-se ainda totalmente desinteressados pelo ato de escrever, de produzir textos 

dos quais fossem realmente seu sujeito (GERALDI, 1984). 

 Todos esses problemas revelaram-se associados a uma baixa auto-estima, por 

julgarem-se esses alunos incapazes, o que os levava a refugiarem-se no silêncio, na 

indisciplina, ou na rejeição das ações escolares. 

 Partindo da concepção de língua como fenômeno histórico (BAKHTIN, 1992/ 

2003) cuja substância está na interação verbal, concepção que fundamenta a proposta de 

trabalho escolar com a língua materna através dos gêneros textuais (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004), a pesquisa-ação com os alunos foi organizada para um trabalho 

com o gênero fábula.  Foi construída uma sequência didática com esse gênero, 

culminando na preparação da edição de um pequeno livro de fábulas criadas pelos 

alunos.  

Na apresentação deste artigo, procuramos descrever algumas estratégias didáticas 

utilizadas para desenvolver competências de leitura e escrita dessas crianças, do que 

resultaram não apenas a aquisição de habilidades que sinalizam progresso nessa direção, 

como também mudanças de atitude que consideramos altamente positivas no  processo 

educativo.  

Na primeira parte, tecemos algumas considerações sobre a escolha do gênero 

textual; a seguir apresentamos uma dentre as estratégias didáticas utilizadas que 

consideramos extremamente eficaz no desenvolvimento de competência de leitura 

dessas crianças, a leitura expressiva; na terceira e na quarta partes, focalizamos os 

efeitos da prática escolar da pedagogia culturalmente sensível na construção da 
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autoconfiança e da autodisciplina, fatores que podem sinalizar positivamente, em 

formação, a criança cidadã. 

 

 
1.   O GÊNERO TEXTUAL  
 
 

Como dito anteriormente, nossa principal opção didática foi trabalhar com os 

gêneros textuais que, como se sabe, contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas do dia-a-dia Marcuschi (2002 p.19). Segundo a teoria dos gêneros 

textuais já assinalou, nos comportamos diferentemente em situações informais, como 

em conversas com amigos, e em situações formais, por exemplo, ao apresentarmos um 

seminário; da mesma forma, não escrevemos um requerimento como redigimos um 

romance policial. 

Para as crianças, esse constitui um fator determinante de segurança no difícil 

processo de entrada no mundo da escrita. Uma vez que o gênero é conhecido, isto é, sua 

estrutura e seu objetivo comunicativo, a interação é facilitada. A pesquisa-ação que 

realizamos visava proporcionar aos alunos participantes esse reconhecimento de modo a 

levá-los ao desenvolvimento de sua competência comunicativa (TRAVAGLIA, 1997). 

 Trabalhamos com os alunos, conforme ficou dito acima,  o gênero fábula. Essa 

escolha se explica por algumas razões: a primeira delas está ligada ao tipo textual 

narrativo de fácil adesão das crianças. A outra está ligada à possibilidade de se focalizar 

textos curtos, de modo a permitir a variação temática. Assim, pudemos trabalhar, 

durante um período de três meses, o mesmo gênero, tendo garantido o prazer do contato 

com novas estórias, o que tornou a atividade agradavelmente lúdica. Além disso, a 

fábula permitiu o tratamento dos personagens como símbolo de virtudes e vícios, o que 

oportunizou a discussão de aspectos e valores da nossa sociedade em crise, já que as 

estórias apresentam situações representativas dessa realidade e permitem atividades que 

levam à reflexão sobre os problemas da vida cotidiana. A fábula propicia ainda 

significativa prática de intertextualidade e, conseqüentemente, abre possibilidade para a 

realização de uma efetiva ação de letramento.  

Para que os discentes alcançassem o domínio do gênero em questão, adotamos a 

sequência didática, uma intervenção pedagógica eficaz. Essa metodologia consiste em 

“um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito” ( DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).  
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A partir da leitura de algumas fábulas, os alunos puderam identificar os traços 

comuns ao gênero. Como incentivo à aprendizagem, propusemos a elaboração de um 

livro que reunisse as produções finais de cada um deles. Estimuladas, as crianças 

realizaram uma produção inicial através da qual pudemos diagnosticar as dificuldades 

que precisariam ser sanadas ao longo da sequência, através dos módulos. Como 

ensinam  Dolz e Schneuwly (op. cit., p. 103),  “[...] trata-se de trabalhar os problemas 

que apareceram na primeira produção e de dar aos alunos os instrumentos necessários 

para superá-los.” 

A cada aula, uma diferente fábula foi estudada. Passo a passo, os alunos puderam 

identificar a macro-estrutura da narrativa e seus elementos. Durante os módulos, 

diversas técnicas foram aplicadas para o desenvolvimento das competências de leitura e 

escrita. Recorremos à leitura expressiva, prática comumente esquecida pelas escolas 

atuais, para reavivar o interesse pela leitura; aos exercícios interpretativos, visando o 

alcance do sentido global do texto; e a reflexões sobre o uso da variedade culta da 

língua, para levar os alunos a dominarem as normas que a caracterizam na modalidade 

escrita (TRAVAGLIA, 1997, p. 19). 

 É interessante frisar que o estudo dos gêneros textuais, no caso a fábula, não priva 

o professor, muito menos o aluno, de realizar uma reflexão sobre a gramática da língua. 

Sendo assim, os módulos nos permitiram, gradativamente, efetuar atividades de uso da 

pontuação, dos tempos verbais, da concordância verbal e nominal, da ortografia, sem, 

para isso, sistematizar regras a serem decoradas.  

Por fim, as crianças realizaram a produção final. Esta  

 

[...] dá ao aluno a possibilidade de pôr em prática as noções e os 
instrumentos elaborados separadamente nos módulos. Essa produção 
permite, também, ao professor realizar uma avaliação produtiva. (DOLZ; 
SCHNEUWLY, 2004, p. 106) 
 

Apesar do procedimento acima descrito, algumas dificuldades ainda persistiram. 

Para isso, a atividade de reescrita foi proposta. Essa atividade, como se sabe, não 

consiste em mera correção de erros, mas deve ser encarada pelo educador e pelo  

educando, como prática diretamente relacionada ao ato de escrever. Possenti (1996, p. 

49) afirma: 

 
Ler e escrever são trabalhos essenciais no processo de aprendizagem. Mas, 
não são exercícios. Se não passarem de exercícios eventuais, apenas para 
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avaliação, certamente sua contribuição para o domínio da escrita será 
praticamente nula. 

 
     
    Este o significado de nossa prática de trabalhar com os  gêneros textuais. 
 
 
 2  ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES DO TRABALHO 
  
 

Dentre os aspectos mais significativos de nosso trabalho com as crianças nesse 

projeto, destacamos três: a atividade com a leitura expressiva, a ressonância de nossas 

ações pedagógicas na construção da auto-estima e da auto-consciência dos alunos o que, 

tudo indica, pode levá-los à reflexão e à mudança de atitude. 

A seguir, passamos a descrever  esses três momentos.  

 

2.1 A leitura expressiva  

 

Como sabemos, ler vai além do mero ato de decifrar códigos pré-estabelecidos. Ler 

é depreender informações, é agir racionalmente quando necessário, é aventurar-se em 

novos assuntos e refletir sobre eles, alterando ou não antigas concepções. 

   Conhecendo todos os aspectos cognitivos que envolvem a leitura já destacados 

por Fulgêncio e Liberato (1996) e Kleiman (1989) e de que ler é compreender o mundo 

que nos rodeia,  procuramos, para envolver os alunos do projeto e seduzi-los nesse 

processo de aquisição de habilidades de leitura, desenvolver com eles uma intervenção 

pedagógica, que hoje vemos pouco na prática de leitura nas escolas: a leitura expressiva. 

Através dessa prática, tentamos resgatar os recursos lúdicos e expressivos das 

estórias. Recorremos à melodia; à estrutura musical; à “imagem acústica” dos sons; à 

entonação; ao elevar e baixar o ritmo e o tom para expressar a exclamação, a 

interrogação, a afirmação; ao ritmo lento ou não, imprimindo dramaticidade à leitura, 

aproveitando, enfim, os recursos da oralidade, ainda que sustentada pela escrita. 

Tentamos, desse modo, dar vida aos personagens e às palavras do autor, buscando 

ensinar o aluno a transmitir as emoções, alegria, tristeza e tantas outras que o escritor 

procura imprimir à sua estória. 

O trabalho com a fábula foi muito propício para isso, pois, como propõem Dionísio 

et al, (2002), o estudo dos gêneros textuais em sala de aula favorece o aprendizado da 

escuta, da leitura e da escrita de textos, com determinadas funções. A orientação do 
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professor proporciona a utilização efetiva do texto pelos alunos, capacitando-os para se 

desenvolverem como cidadãos da sociedade letrada em que estão inseridos. 

Assim, no projeto de auxilio à alfabetização, inicialmente os alunos realizaram a 

primeira leitura, que permitiu circunscrever as capacidades e competências de que já 

dispunham. A partir desse diagnóstico, programamos uma série de atividades que 

ajudariam a superação das dificuldades constatadas. Uma delas foi, diariamente, ao 

início de cada seção, a leitura em voz alta, por nós, professoras, de uma estória que os 

próprios alunos escolhiam. Nessa atividade de leitoras nos empenhávamos em utilizar 

recursos expressivos de todos os matizes, conseguindo, com isso, impressionar os 

alunos.  

Por outro lado, quando da leitura individual de textos, houve o cuidado de se 

utilizar as estratégias que propiciam condições cognitivas favoráveis ao 

desencadeamento do processo de compreensão do texto: a pré-leitura através da qual se 

identifica o assunto a ser tratado e possibilita a determinação de o quanto e o quê se 

sabe sobre ele; a seguir, a leitura silenciosa, para que os alunos tentassem sozinhos 

compreender o sentido global do texto, seguida da leitura em voz alta pela professora, a 

fim de orientá-los na entonação necessária para a dramatização que viria ao final do 

estudo do texto. Por fim,  a leitura expressiva em que cada um representava o papel de 

um personagem ou do narrador.   

Pudemos constatar, no decorrer desses três meses de projeto,  que essa atividade de 

leitura expressiva de histórias, para e com os alunos, oportuniza momentos de prazer e 

descontração, amplia o vocabulário, cria o hábito de escutar estórias, valorizando-as 

como fonte de conhecimento e de entretenimento, desenvolve o imaginário. Por fim, 

familiariza a criança com a prática de leitura, amplamente valorizada na sociedade 

moderna em que tudo se materializa na e pela escrita. Tais ações preparam os alunos 

para se tornarem bons leitores, familiarizando-os, mais intensamente, com o mundo 

letrado. 

Em nossa pesquisa-ação, observamos atentamente o desenvolvimento de uma aluna 

em especial que se apresentou muito tímida e distraída nos primeiros contatos com a 

turma. Sua leitura era truncada e extremamente pausada, na maioria das vezes, detendo-

se nas fronteiras silábicas dos vocábulos, ou pronunciando as palavras isoladamente, 

fora da cadeia prosódica. Após muitas leituras expressivas feitas em sala, muito 

empenho conjunto no trabalho de pré-leituras, de interpretações, já existindo vínculo 

afetivo e relação de confiança entre o pequeno grupo de colegas e a professora, essa 
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aluna se sentiu segura e, como num despertar de sono profundo, nos pediu para ler, 

juntamente com os colegas, o diálogo da fábula proposta, determinando ela mesma o  

papel a ser desempenhado pelos leitores. 

 Foi um sucesso! Os alunos bateram palmas ao final. Todos tiveram ótimo 

desempenho em grupo e individualmente e a pequena aluna terminou a leitura feliz, 

animada pelas entonações de suas falas no texto, motivada pelos elogios e querendo ler 

novamente.  

Outro ponto interessante foi o processo de auto-correção que se desenvolveu  nos 

alunos enquanto liam, o que nos permite dizer que eles passaram a se envolver com o 

texto e que a leitura tornou-se significativa para eles. 

  Entrando um dia no Laboratório de Alfabetização onde se desenvolve parte de 

nossas atividades, os alunos foram escolher um livro para ler individualmente.  

Chamou-nos a atenção um deles que escolheu uma revista em quadrinhos. Perguntado 

sobre o porquê da escolha, respondeu que conhecia aquela estória através de um 

desenho animado do qual gostava muito e que era capaz de interpretar o papel daqueles 

personagens  Logo, perguntamos se gostaria de ler para a turma. Ele aceitou 

imediatamente, explicou para os colegas de que tratava o desenho e leu expressivamente 

a história, imitando os diversos sons e vozes dos personagens. 

  Essa leitura propiciou a retomada, com eles, da questão da importância de se 

pontuar corretamente segundo a  entonação pretendida. Saber interpretar esses sinais é 

característica do leitor proficiente. Refletindo sobre isso, afirma uma das alunas-

bolsistas:  

 

Senti-me feliz de ter sido, de certa forma, responsável pela construção dessa 
consciência  À minha mente  veio pensamento de Freire (1996, p. 113): 
“Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo 
que, em certas condições, precise de falar a ele.” 

 

Acreditamos no potencial dos alunos assim como na capacidade criativa e na 

curiosidade dos docentes para tornar o ensino das competências de leitura e escrita mais 

prazerosas. Por isso, concordamos com Freire (1996, p.85): “Como professor, devo 

saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo nem ensino.”  Sobre isso,  acrescenta Kato (1995, p. 138): 
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O professor criativo e experiente poderá utilizar-se do conhecimento que tem 
a criança e da situação de aprendizagem para, a partir delas, propor 
atividades significativas que levem a criança a utilizar e desenvolver toda sua 
capacidade cognitiva e metacognitiva. 

 

Essa experiência com a leitura expressiva nos mostrou ser ela um meio altamente 

estimulante na prática de sala de aula. Inserida na situação de ilusão, de brincadeira, de 

faz de conta, a criança consegue através da dramaticidade, das simulações e dos 

diálogos, se desprender do real e praticar a leitura de forma expressiva, prazerosa, 

significativa e interativa.  

Infelizmente, essa é uma prática que se tornou bastante rara, mas que a escola 

precisa resgatar. 

 

2.2  A construção da auto-estima 

 

 Um dos resultados do trabalho de desenvolvimento das habilidades de uso da 

variedade prestigiada da linguagem é a construção da auto-estima dos alunos, que se 

origina da segurança que neles floresce a partir do momento em que estão expostos a 

uma situação real de uso da língua, com objetivos bem definidos e se reconhecem, nessa 

situação, como produtores, e não, como meros assimiladores de conhecimento. O 

educando se sente valorizado, visto que a sala de aula se constitui num ambiente 

interativo com troca de saberes entre os colegas e o professor, sem que haja a 

valorização de um deles, de uma cultura em detrimento de outra. 

  Porém, infelizmente, a escola, como assinala Franchi (1998), vem contribuindo 

para a manutenção de uma desigualdade fruto da ideologia capitalista. Nessa ideologia, 

as relações trabalhistas e sociais se constroem através de uma hierarquia inevitável, ou 

seja, enquanto uns detêm o poder, executando tarefas que exigem um saber intelectual, 

outros devem se submeter a atividades consideradas mais “simples”, de menos prestígio 

social. Relacionando com o ambiente escolar: o professor é o detentor do saber 

intelectual e o aluno é a figura desprestigiada e submissa.  As crianças são submetidas a 

um comportamento típico: devem obedecer e entender que os professores são os autores 

do conhecimento; elas, aprendizes. Para seu “bom rendimento”, submetem-se àquilo 

que Franchi (op. cit, p.12) denomina “condições da disciplina regrada” (pontualidade, 

ordem, dependência,...). Os alunos, portanto, 
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[...] devem conformar-se com um modelo prefixado de “bom aluno”, que só 
escuta, que obedece atento, dócil, disciplinado, e por esses “méritos” é 
avaliado. As qualidades de espírito crítico e reflexão são deixadas nas 
“introduções” e “proclamações de princípio”, sem inspirar uma prática 
efetiva, quando não são apagadas e subjugadas pela repressão do mestre. 

  

 É essa proposta que Freire (1996) tenta desconstruir.  O aluno deve ter seu saber 

valorizado, encontrar espaço para a sua cultura dentro do novo mundo que está 

descobrindo. Não se deve privá-lo de outras reflexões, é óbvio, mas não se pode adotar 

uma postura preconceituosa e autoritária.  Como ensina esse filósofo-pedagogo (op.cit. 

p. 23): “não há docência sem discência”. O conhecimento deve ser compartilhado por 

todos os envolvidos, que são sujeitos do processo de aprendizagem, construtores de 

conhecimento através da interação estabelecida em sala de aula. 

 No trabalho que realizamos de levar os alunos a utilizarem adequadamente a 

pontuação, não adotamos a sistematização de regras de uso dos diversos sinais. Como 

ficou dito, insistindo na leitura expressiva, os alunos identificavam o sentido que estava 

sendo estabelecido e buscavam representá-lo através da pontuação adequada. Exercícios 

específicos dessa natureza foram realizados durante várias aulas seguidas, sempre em 

torno de cinco minutos do tempo que possuíamos. Nesse sentido, relata uma das alunas-

professoras: 

  

Um dia, uma das alunas foi ao quadro, para pontuar a seguinte frase: Fui ao 
mercado e comprei banana maçã mamão.    Após utilizar as vírgulas 
corretamente, ela colocou o ponto de interrogação ao final do enunciado, 
adotando a entonação de pergunta. Intrigada, pedi que lesse, o que ela fez 
corretamente e complementou dizendo que estava acostumada a ouvir de 
pessoas idosas esse tipo de pergunta, porque faziam as coisas e se esqueciam 
que tinham feito. Percebi, então, que aquela pequena aluna lançava mão de 
seu conhecimento de mundo e que eficientemente o utilizava na escola.  

 
 

Respeitados nos seus saberes, tendo compreendido a relação entre o sinal de 

pontuação e a prosódia, os alunos foram, se encorajando pouco a pouco a ler pequenos 

trechos. A partir daí, as auto-correções e ajudas entre si se tornaram corriqueiras na sala 

de aula.  

Uma outra aluna,  muito tímida e sempre quieta em sala, tinha receio de ler, 

responder e dar sua opinião sobre qualquer coisa. Não tinha boa auto-estima, não se 

sentia “apta” a participar das aulas. Entretanto foi, pouco a pouco, tornando-se segura 

até encorajar-se a ler um fragmento do texto para a turma. Passou, inclusive, a ajudar 

seus colegas, quando não usavam uma entonação adequada à pergunta, por exemplo, 
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adiantando-se e instruindo-os sobre a leitura correta. Até mesmo pediu para ir ao quadro 

para responder exercícios. Aos poucos, sua confiança foi se construindo, juntamente 

com o novo conhecimento. 

 Geraldi (1984, p.123) adverte contra a atitude comum de se anular o educando 

como sujeito da prática escolar, tratando-o como aluno-função.   Percebendo que seu 

papel é ser avaliado pelo professor, detentor exclusivo do saber, ele acaba entrando no 

jogo da escola, passando a comportar-se com aqueles méritos da disciplina regrada, a 

que aludimos acima (FRANCHI, 1998) e acaba sendo anulado na produção de seus 

textos. As redações-exercícios, que visam apenas detectar se os alunos dominam ou não 

a variedade padrão da língua, não representam, conforme reflete Geraldi (op. cit., p. 

123.), 

 

  [...] o produto de uma reflexão ou uma tentativa de, usando a 
modalidade escrita, estabelecer uma interlocução com um leitor possível. 
Ao contrário, trata-se de um preenchimento de um arcabouço ou esquema, 
baseados em fragmentos de reflexões, observações ou evocações 
desarticuladas. Ele está devolvendo por escrito, o que a escola lhe disse, na 
forma como a escola lhe disse. Anula-se, pois, o sujeito.  

 

 

Em nosso Laboratório de Alfabetização, os alunos têm a oportunidade de produzir 

textos e não redações. Eles são sujeitos daquilo que produzem e passam a entender a 

língua como ferramenta para interagir, no caso, através da modalidade escrita. Isso é 

fundamental na construção da sua auto-estima. Sentem-se importantes, estimulados, 

detentores de conhecimento, aptos para produzirem um texto digno de divulgação, visto 

que escreveram fábulas que comporão um pequeno livro que será distribuído para seus 

professores e responsáveis, e disponibilizado na biblioteca da sua escola para que os 

colegas tenham acesso a ele. 

 A autonomia defendida por Freire (1996) é evidenciada no sentido de que eles 

podem construir suas narrativas de acordo com interpretações que possam realizar e 

com os conhecimentos que foram adquirindo no decorrer da sequência didática. Ao 

educador cabe o papel de mediador, tendo por dever questionar as construções que seus 

alunos realizaram, mas jamais de maneira autoritária, defendendo sua verdade como 

absoluta.  

 Tivemos a oportunidade de vivenciar essa experiência quando outra de nossas 

alunas no projeto, ao redigir sua fábula, escreveu: Um belo dia, o gato estava andando 
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pela floresta[ . . .]. Ainda que um gato caminhar na floresta e aí comer um rato não seja 

uma informação coerente com a realidade, em nenhum momento, essa incoerência foi 

tratada com truculência. Adotamos outra estratégia. Perguntamos se essa era uma 

situação possível, um gato na floresta comendo um rato. Após refletir, ela mesma 

começou a demonstrar certa estranheza na sua colocação.  

Nesse momento, abriu-se um diálogo na turma. Procurando-se, coletivamente, uma 

solução, outros animais, o tigre, a onça, o leão fora lembrados como possíveis 

personagens mais adequados, procurando-se refletir sobre se um rato seria para eles 

uma boa presa. A essa altura, a aluna em questão falou que desejava modificar sua 

fábula. Os personagens continuariam os mesmos, o gato e o rato, mas iria modificar o 

local onde se passa a estória. No dia da reescrita de suas produções, ela decidiu que seu 

gato deveria andar pela rua da cidade. 

Acreditamos, assim, ter estimulado o pensamento crítico da aluna, a ponto de ela 

mesma resolver fazer a alteração, sem ter sido cassada a autoria do seu texto.   

 
 

2.3  O surgimento da auto-disciplina 

 

 

As crianças que não têm ainda desenvolvida sua competência, especialmente na 

modalidade escrita da língua, normalmente se sentem rejeitadas, sem nenhum destaque 

positivo dentro do seu ambiente escolar. Para compensar tal rejeição, encontram na 

indisciplina uma forma de serem percebidas, de chamarem atenção, atrapalhando as 

aulas, perturbando colegas, até o professor as colocar para fora da sala de aula, atitude 

bastante comum na escola em que atuamos. Pensamos que caberia aos professores, 

antes de puni-los, refletir sobre o porquê da atitude rebelde e tentar interferir na 

educação da criança. Mas, como disse uma professora,  eles “se fazem de surdos”. 

Percebemos que os alunos enviados ao projeto são atrasados não por opção, não por 

não quererem aprender, mas por serem crianças carentes, desprovidas de atenção dos 

pais, que normalmente trabalham o dia inteiro; educadas pela rua, pelos colegas, com o 

sentimento de auto-suficiência crescendo dentro delas, precisam de uma figura adulta 

para lhes mostrar limites e caminhos. O que não esperam é encontrar um professor 

disposto a apenas transmitir conteúdos. 
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Quando chegaram ao Laboratório de Alfabetização, aqueles alunos sequer sabiam 

por que estavam ali. Disseram terem recebido da coordenação da escola um bilhete e 

foram.  Não tinham consciência do seu papel dentro da escola e da sociedade. 

Acostumadas com a vida humilde e sofrida, não tinham, e continuam não tendo, 

perspectivas claras de um futuro melhor, sufocados pelo ambiente de violência e crimes. 

O que querem ser quando crescerem? Ora, juízes, professores, até paleontólogos. Mas 

nenhum deles faz idéia de que o caminho para isso inclui a tarefa de estudar. . . 

Em nossas atividades pedagógicas  para o aprimoramento da competência linuística 

desses alunos, preocupamo-nos em trabalhar também valores éticos que os levassem a 

refletir sobre a importância dos estudos para serem ouvidos e respeitados. Afinal, o 

Projeto deveria contar com a presença deles durante  três horas por semana além das 

aulas no colégio. Seria importante, portanto, motivá-los. Eles querem melhorar na vida. 

Estudar pode tornar as dificuldades mais contornáveis. A partir dessa perspectiva, foi 

possível trabalhar melhor. 

Em nossas aulas, os alunos acostumados com a expressão “cala a boca” têm voz, se 

sentem importantes, capazes, criativos, são vistos como pessoas, como sujeitos. 

Preocupamo-nos em fazer com que cada um se assuma como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos (Freire, p. 41).   

Com quatro meses de pesquisa-ação, já  foi possível ver alguma perspectiva de 

mudança, não só no conteúdo trabalhado, mas também em questões de ética e cidadania. 

Considerado muito indisciplinado e, segundo os professores, sempre retirado de 

sala de aula, José5 constitui um desses exemplos. Aproximando-se os últimos dias do 

semestre, ele escreveu, sem que lhe fosse pedido, sua auto-reflexão, que transcrevemos, 

preservando a forma original: 

 

História do aluno 
Era uma vez um menino que se chamava José. ele fazia aula de reforço no 
colégio e na UFJF. Teve um dia que ele não ficou queto na aula e começou a 
fazer bagunça. E as professoras quer dizer educadoras dos alunos, chamaram 
pais ou mães ou algum responsável por esses alunos para conversar falaram o 
que os alunos faziam dentro de sala e correu tudo bem! O José melhorou 
muito nesse últimos tempos e chegou na outra semana, a educadora pediu aos 
alunos trazerem lápis e borracha para a aula. eles e elas obedeceram o que a 
educadora pediu e exageraram no lápis e viveram felizes para sempre! 
 

 

                                                 
5 Nome fictício. 
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Nesse texto é possível identificar alguns aspectos significativos, reveladores de   

resultados positivos  de nossa convivência. Entre eles, estão a consciência da 

indisciplina e a necessidade de mudar, a importância do diálogo entre a escola e a 

família, o reconhecimento da autoridade do professor, percebida na função de educador 

e não apenas de  transmissor do conhecimento. É interessante também a metáfora de 

exagerar na escrita, juntamente com a felicidade que isso proporciona para a vida.  

 É gratificante perceber a formação crítica das crianças que, antes, eram vistas 

como alunos trabalhosos. Certa professora da Escola, referindo-se a uma dessas crianças 

que já apresentava significativa melhora, não apenas no seu desempenho, mas também 

em seu comportamento na escola , agradeceu-nos: “Você não sabe o presente que está 

me dando”.  

Ao dar importância ao educando, aceitando-o como sujeito capaz de transformar a 

realidade, ele se sente útil e mais disposto a aprender. Ao sentir-se importante, 

reconhece que não precisa adotar atitudes rebeldes para ser percebido e passa a se 

mostrar através da melhoria contínua. 

 
 

3  CONCLUSÕES 
 
 

Como se pode concluir, houve resultados positivos a partir dessa ação. Dentre eles, 

a construção da autonomia de alguns desses alunos que, antes inseguros e tímidos, 

refugiados em si mesmos, foram, pouco a pouco, interessando-se pelas atividades, 

sentindo-se capazes de desenvolvê-las; houve significativo desenvolvimento da 

competência de leitura e o aprimoramento daquelas capacidades ligadas à primeira fase 

de aquisição da língua escrita. Esses resultados têm ecoado na escola e nas famílias, do 

que vem resultando crescente estímulo por parte desses alunos.  

Acreditamos que a utilização da proposta de trabalho a partir de um gênero textual 

tenha sido fator determinante desses resultados, já que adotar um gênero para conseguir 

determinado objetivo comunicativo significa reconhecer que ele, tendo uma forma e 

uma função determinados, pode dar conta de uma ação social que se pretenda 

empreender através da linguagem. Atingir essa competência significa ser sujeito da 

linguagem, significa elevar-se, constituir-se como cidadão. 

Embora haja ainda muitas dificuldades a serem vencidas,  cremos que essa 

pesquisa-ação tenha contribuído para a formação de crianças cidadãs, preparando-as 
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para sua inserção na sociedade de escrita, que bloqueia o acesso ao poder a quem não 

domina essa tecnologia. Tendo em vista se tratar de alunos que já se aproximam do final 

da idade infantil, prestes a entrarem na pré-adolescência, consideramos esse um 

rendimento altamente significativo que poderá, se bem continuado, constituir 

importante base para a construção de cidadãos auto-confiantes capazes de assumir seu 

papel de construtores de uma sociedade harmoniosa e progressista. 
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