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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos 
diálogos. 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação





9

A CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM

Raquel Cristina Tedesco*
Sintian Schmidt**

 Os recursos tecnológicos têm invadido nosso cotidiano com uma impressionante 
velocidade. Diariamente novidades são apresentadas à sociedade, mas nem sempre 
conseguimos acompanhar as inovações: telefones e televisões inteligentes e conectados à 
rede mundial de computadores, dispositivos móveis cada vez mais sofisticados, tecnologias 
integradas e multimídias. Quais são os recursos realmente úteis à educação? Como eles 
podem contribuir com a aprendizagem?
 Acompanhar os avanços tecnológicos na área educacional é uma tarefa que exige 
muito mais do que conhecimentos técnicos. Apenas utilizar o computador, a televisão, o 
rádio, a máquina fotográfica ou a filmadora não é garantia de sucesso na aprendizagem. 
Conhecer o seu funcionamento é importante, mas o essencial é ter a clareza das intenções 
pedagógicas quanto ao seu uso na escola. Para isso, faz-se necessário que os profissionais 
da educação se apropriem das tecnologias disponíveis, tanto no âmbito pessoal quanto 
profissional. Segundo José Manuel Moran, professor da USP:

 

 Aprender a usar os recursos disponíveis é o primeiro passo para pensar no seu 
potencial pedagógico. Participar de cursos de formação continuada e explorar as ferramentas 
tecnológicas, com um espírito reflexivo e aberto às novas possibilidades e necessidades, 
demonstra o perfil do professor conectado as inovações digitais. Outro passo importante é 
articular ações de planejamento integradas ao currículo, pensando em projetos e atividades 
que envolvam o uso da tecnologia na perspectiva da interdisciplinaridade. Para Léa 
Fagundes, do Laboratório de Estudos Cognitivos da UFRGS, o trabalho com projetos é a 
grande diferença no uso das tecnologias, já que ele pode ser diversificado e  interdisciplinar, 
com temas que atravessam transversalmente as atividades. No desenvolvimento dos 
Projetos de Aprendizagem, Fagundes exemplifica:

“Vivemos uma época de grandes desafios no ensino focado na aprendizagem. E vale a 
pena pesquisar novos caminhos de integração do humano e do tecnológico; do sensorial, 
emocional, racional e do ético; do presencial e do virtual; de integração da escola, do 
trabalho e da vida.” (MORAN, 2011 )

“Lemos, com frequência, que as tecnologias de comunicação estão provocando profundas 
mudanças em todas as dimensões da nossa vida. Elas vêm colaborando, sem dúvida, para 
modificar o mundo. Mas, na essência, não são as tecnologias que mudam a sociedade, 
mas a sua utilização.” (MORAN, 2011)

“Cada aluno explorava melhor os conteúdos no seu tempo, segundo seu ritmo; e podia ser 
atendido em suas necessidades, que apareceram com maior clareza. Mas, ao mesmo tempo, 
se conectava com outros alunos e professores, com quem tinha interesses e necessidades 
afins, em outros espaços/tempos diferentes. Essas trocas entre parceiros proporcionam 
uma constante atividade operatória de construção e reflexão. Mas como o professor pode 
gerenciar essa “interconectividade” entre espaços e tempos diferentes? Sem a tecnologia é 
quase impossível. A interatividade proporcionada pelos meios telemáticos acrescenta uma 
nova dimensão ao currículo: a criança vai estar no mundo.” (FAGUNDES)

*Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Informática em Educação pela UFLA-MG
**Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Multimeios e Informática Educativa 
pela FSG e Especialista em Mídias na Educação pela UFRGS

Caderno Pedagógico 10 - Ensino Fundamental: Tempo de Compartilhar



10

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul vem gradativamente construindo sua 
história de inclusão digital. Desde os primeiros Laboratórios de Informática Educativa (LIEs) 
na década de 90, sempre houve a preocupação com o uso pedagógico do computador, 
caracterizado por um ambiente rico em intervenções capazes de provocar a construção do 
conhecimento. Atualmente, segundo dados do Censo Escolar de março de 2011, 88% das 
escolas municipais possuem laboratórios de informática educativa, sendo que 78% já têm 
acesso à internet. Essa realidade requer ações pautadas na ampliação, intensificação e na 
qualificação do uso e acesso às mídias. Tais ações são facilitadas pelo Portal da Educação 
de Caxias do Sul, um veículo de compartilhamento de informação pelos meios digitais, e 
pela oferta de cursos de formação continuada na área tecnológica, realizados também por 
meio de ambiente virtual próprio que viabiliza a educação a distância (EAD).
 Hoje vivemos na perspectiva do Projeto Um Computador por Aluno (UCA), em 
que cada indivíduo terá um laptop educacional para uso nas atividades de sala de aula. 
Segundo o professor José Armando Valente, da Unicamp, a incorporação desse novo 
recurso acontece através de um processo de transição gradativa, em que as práticas 
pedagógicas devem ser recriadas para atender novas demandas. Esse contexto, onde o 
aluno tem acesso facilitado ao computador e pode estar conectado quando quiser, exige 
do professor investimento permanente na sua formação para que possa desenvolver 
alternativas eficientes que ampliem oportunidades de uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) na sala de aula.
 O papel das tecnologias na escola é viabilizar caminhos desafiadores que 
provoquem a aprendizagem. O computador, por exemplo, é um recurso que possibilita 
a interação entre o sujeito e o objeto. Na medida em que o aluno joga,  programa ou 
simula está refletindo sobre a sua ação, levantando hipóteses e analisando os resultados. 
A internet permite a ampliação do acesso à informação e oportuniza a conexão com outros 
sujeitos, promovendo a interação e a comunicação, as quais favorecem o desenvolvimento 
de habilidades necessárias para a inserção no contexto atual, como a leitura e a pesquisa 
online. A linguagem digital, representada por textos, imagens, vídeos e sons, abre um 
universo multimídia com o potencial de despertar o interesse, já que é uma linguagem que 
o aluno conhece e dá a chance ao professor de se aproximar com mais facilidade para 
implementar práticas colaborativas, de acordo com  Maria Elizabeth Almeida, professora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).
 O papel do professor é o de qualificar o uso das TICS por meio da inserção 
dos recursos disponíveis nas suas aulas e da sua intervenção pedagógica, pontual e 
desafiadora, a partir do conhecimento das potencialidades do aluno e do respeito ao ritmo de 
aprendizagem de cada um, estimulando a cooperação, criatividade e autonomia. A atuação 
do professor nesse contexto exige clareza de objetivos. O planejamento de estratégias, bem 
como a análise criteriosa e a escolha do melhor recurso exige uma ampla exploração do 
mesmo, a fim de que se consolide a construção do conhecimento. Para Moran:

“As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir suas paredes e 
possibilitar que alunos conversem e pesquisem com outros alunos da mesma cidade, 
país ou do exterior, no seu próprio ritmo. O mesmo acontece com os professores. O 
processo de ensino-aprendizagem pode ganhar assim um dinamismo, inovação e poder 
de comunicação inusitados.” (MORAN, 2011)

Caderno Pedagógico 10 - Ensino Fundamental: Tempo de Compartilhar
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 O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na escola requer uma reflexão 
sobre as práticas pedagógicas que envolvem novas formas de ensinar, de aprender e de (re)
pensar o currículo. Diante da atual sociedade tecnológica, é preciso considerar a integração, 
o dinamismo e a mediação das diversas linguagens e as formas de representação do 
conhecimento, bem como compreender as potencialidades de cada recurso tecnológico, a 
fim de melhor usufruí-las e promover avanços substanciais no processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria E.. Integração das tecnologias na educação: salto para o futuro. Disponível 
em<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_
action=&co_obra=19345&co_midia=2> Acesso em julho, 2011.

FAGUNDES, Léa da C.; SATO, Luciane S.; MAÇADA, Débora L.. Aprendizes do futuro: as 
inovações já começaram. Brasília: MEC, s/d. Disponível em:<http://www.proinfo.mec.gov.
br/>. Acesso em julho, 2011.

MORAN, José M.. Novas tecnologias e o re-encantamento do mundo. Disponível em <http://
www.eca.usp.br/prof/moran/novtec.htm>  Acesso em julho, 2011.

VALENTE, José A.. Cultura digital e escola. Disponível em <http://tvbrasil.org.br/
saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=84> Acesso em julho, 2011.
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PROFE,  É HOJE QUE VAMOS APRENDER A LER E A ESCREVER?

Dirce Maria Libardi Pazini*

 Após vários anos de trabalho como alfabetizadora a pergunta que mais me  deixou 
intrigada foi a de um aluno de seis anos que, no seu primeiro dia de aula, levantou a mão 
e disse: 
 - Profe, é hoje o dia em que nós vamos aprender a ler e a escrever?
 Na hora, fez-se o maior silêncio na turma e todos olharam para mim a espera 
de uma resposta. Naqueles segundos entre a pergunta feita e a resposta que teria que 
dar, passou-se muita coisa pela minha cabeça. Ocorreu-me explicar tudo o que eu havia 
aprendido nos bancos acadêmicos, nas várias teorias já formuladas sobre como acontece 
a aprendizagem, que cada um tem seu tempo, que não se dá tudo em um dia, e todas 
aquelas coisas que fazem parte do nosso discurso diário. Mas, de que adiantaria? Ele 
iria entender? Lá estavam todos diante de mim esperando uma resposta objetiva para 
uma pergunta objetiva. Naquele momento, reconheci a minha incapacidade de satisfazer 
a curiosidade de todos de forma adequada. A frustração seria inevitável. Então, limitei-me 
a responder que se dependesse da minha vontade em ajudar, seria logo, logo. Ele olhou-
me parecendo não estar muito convencido ou não ter entendido a minha resposta. Na 
sua cabecinha e, talvez, na de toda a turma, aprender a ler e a escrever tinha dia e hora 
marcada para acontecer. Infelizmente, para alguns adultos (poucos talvez), isso ainda seja 
verdade. Saí da escola com aquela pergunta martelando na minha cabeça e pensando o 
que será que meus alunos estavam esperando de mim. Teria que pensar...
 No dia seguinte, resolvi agir. Fomos até a cozinha da escola para fazer pipoca na 
panela. Enquanto o óleo esquentava, pedi para que todos fechassem os olhos e ouvissem 
o barulhinho das pipocas estourando. Então falei que aquilo era como aprender a ler e a 
escrever, que cada um daria um “pulinho de pipoca” quando estivesse pronto, devagarinho, 
cada um no seu tempo e do seu jeitinho. Essa associação mais concreta pareceu-me ter 
acalmado a ansiedade da turma em relação ao assunto. E é aí que a minha ansiedade e a 
de toda a alfabetizadora começa. Será que todos, ao fim e ao cabo irão conseguir? Com as 
pipocas é bem mais fácil. Descartam-se os milhos que não estouram e pronto, o problema 
está resolvido. E, com as crianças, o que fazer?
 Relatei esse pequeno episódio para tentar demonstrar que a cada ano, a cada 
turma que recebemos, o desafio é grande! Como aquele aluno da pergunta, ainda 
encontramos em nossos dias quem pense que a alfabetização tem prazos determinados 
para acontecer. Dentro de um ano letivo, talvez. Particularmente, acredito que em todos 
os momentos, até o fim de nossas vidas, estamos nos alfabetizando em graus e níveis 
diferentes. Sempre teremos códigos para decifrar, símbolos para dar significados, textos 
para interpretar e ressignificar. Sempre! Por isso, acho que a alfabetização é um processo 
contínuo, singular e único, com significados diferentes para quem está envolvido nele e 
terá ritmo próprio de acordo com as vivências e particularidades de cada um. Padronizá-lo 
seria uma desconsideração e um retrocesso diante de tudo o que o ser humano evoluiu e 
descobriu a respeito do funcionamento de seu corpo e, principalmente, de sua mente. É 
por isso que ser uma alfabetizadora apaixona e instiga. Nunca será igual e não se dará, ao 

*Professora da RME de Caxias do Sul e Vice-diretora da EMEF São Vitor. 
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mesmo tempo, com todos, pois envolve aspectos múltiplos. Diante dessa constatação, há 
quem diga aquela frase fatídica: “É, mas no meu tempo...”
 Não quero aqui entrar no mérito ou levantar polêmicas sobre as várias teorias 
que iluminam o nosso fazer pedagógico. Não é este o meu propósito. Isso já está bem 
consolidado e resolvido dentro de mim. Embora tenha minhas preferências, acredito que 
seria tudo muito pequeno se reduzíssemos a discussão a isso. Diante da realidade social 
e econômica onde está inserida a maioria de nossas escolas municipais e das dificuldades 
que enfrentam (não cabendo aqui citá-las, pois já são por demais conhecidas), alfabetizar, 
com sucesso, o maior número de crianças, adequando-as a idade/ano é o grande foco da 
questão. Embasar-se, sim, nas teorias de aprendizagem que chegam às nossas mãos, 
mas com a liberdade de desprender-se delas quando for necessário para alçar outros 
voos, é nosso dever e obrigação, não apenas como educadores, mas como cidadãos que 
têm nas mãos a formação de seus alunos. Para isso, precisamos lançar mão de todos 
os recursos para ajudar nossas crianças, não esquecendo jamais que amor, pitadas de 
doçura, tolerância e compreensão são o tempero indispensável para quem quer abraçar 
esse mundo de letras e números que faz parte da alfabetização. Sem isso, o trabalho torna-
se um fardo e a jornada, bem difícil.
 Gostaria de enveredar por um outro viés, que ao meu ver é muito relevante ao 
se falar sobre a alfabetização e, talvez, sobre toda a educação. É a questão do vínculo 
que se estabelece ou não entre o professor e o aluno. A palavra vínculo, no dicionário, 
tem essa definição: “coisa que liga, une, aperta”. No nosso coração, porém, esta palavra 
pode ser bem mais ampla e poderosa. Acredito que podemos representá-la, em muitos 
casos, como “coisa que salva”. Não entendo sucesso na aprendizagem sem vínculo. E 
é uma via de duas mãos. O professor precisa estar ligado, unido ao seu aluno. Mas não 
adianta só ele querer. É preciso que a outra parte também queira. E como esta outra parte 
pode querer algo que desconhece ou faz uma vaga ideia do que seja? Por isso, cabe 
ao alfabetizador encantar, seduzir, despertar o desejo para um vir a ser, para algo que 
pode acontecer... Bem, palavras são fáceis de serem escritas. O papel aceita tudo. E, 
na prática, como agir para que isso aconteça? Não tenho respostas para tudo, porém, o 
meu fazer diário, ao longo desses anos, levou-me a acreditar que isso é possível. Como? 
Dando sentido ao que é construído junto com a criança, montando estratégias para que 
ela perceba a importância da leitura e da escrita em sua vida diária, dando significados, 
contextualizando e interligando os saberes. Com isso, forma-se uma teia, na qual um fio 
puxa o outro para montar a grande e complexa rede de informações que resultará no 
sucesso da aprendizagem. Por vezes, um fio dessa teia rompe-se, escapa, forma buracos 
e lá vamos nós refazermos o caminho. Não para desmanchar o que já foi construído, mas 
retomando, andando por outras vias, juntando e amarrando as pontas que se soltaram até 
formar um novo desenho. Dar sentido ao que se está tentando construir é trazer o mundo 
da criança para a sala de aula, é permitir que ela fale de seu dia a dia, de sua vida familiar, 
de seus sonhos. Buscar subsídios no seu cotidiano, conhecer sua família e a comunidade 
em que está inserida. Falar uma linguagem simples faz com que o professor planeje e 
proponha atividades mais adequadas, permitindo que o aluno sinta-se mais a vontade e 
encorajado a aprender. Partindo de seu mundo é que poderemos mostrar-lhe a existência 
de outros mundos e outras possibilidades para que no futuro ele possa, então, fazer suas 
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escolhas. Daí a importância do vínculo. Sem ele tudo fica meio automático e frio como as 
páginas de um livro que as crianças leem, mas não conseguem compreender, pois não 
transferem para sua realidade. É difícil, pois, às vezes, sabe-se lá por que, esse vínculo 
não se estabelece. Então, devemos repensar, tentar novamente, pois como dizem “somos 
os adultos da relação”. Quando isso acontece procuro olhar nos olhos do meu aluno, descer 
até seu tamanhinho e perguntar-lhe: “- Afinal, o que está acontecendo com nós dois que 
a coisa não anda?” Na medida em que ele consegue se expressar e eu estar aberta para 
ouvir, algumas barreiras caem e, assim, podemos fazer combinações que muito ajudam 
para melhorar nosso trabalho. É o vínculo!
 Outro aspecto importante é com relação ao erro e como ele é encarado. Errar é 
humano! Todo mundo diz. Ele deveria servir como uma reflexão para revermos certos 
comportamentos e mudarmos de rota, quando necessário. Para alguém em formação, 
então, muito mais. A criança precisa ter a garantia de que o seu erro faz parte do processo 
de aprendizagem e não uma coisa feia, da qual ele precisa envergonhar-se ou esconder. 
Nós, adultos, temos muita dificuldade em lidar com essa questão em todos os sentidos. 
Pela nossa história de vida e cobranças impostas, (por vezes exageradas) temos medo de 
errar. Às vezes, nem tentamos para não nos expormos e sofrermos com o que os outros 
irão achar de nós. Isso não é bom, pois perdemos várias oportunidades de crescimento.  
Quem sabe encarar seus erros com mais tranquilidade tem mais chances de aprender com 
mais prazer e pode arriscar-se mais. 
 Na nossa prática diária, em sala de aula, é preciso deixar bem claro para nossos 
alunos que acertar é maravilhoso, mas que errar não precisa ser, necessariamente, 
desastroso e depreciativo. Tudo está na forma de como nós, educadores, encaramos 
isso. É triste quando a criança, em processo de alfabetização, recebe um trabalho todo 
corrigido em vermelho ou reescrito por cima do que ela escreveu, por exemplo. É preciso 
compreender que ali estão suas tentativas e hipóteses de escrita. Podemos e devemos 
corrigir algo que não está adequadamente escrito buscando estratégias que poderão ser 
mais eficazes, como por exemplo, o uso de algum símbolo ao lado da palavrinha que 
precisa ser revista para posterior correção com a turma toda. A criança que recebe sua 
produção textual, por pequena que seja toda rabiscada, deve ficar meio atrapalhada.  Além 
de não ser nada produtivo, pois se ela não consegue escrever de forma adequada, como 
irá corrigi-la? Uma boa estratégia é fazer um levantamento das palavras que a turma tem 
mais dificuldades e propor atividades que ajudem a vencê-las. Fazer com que nossos 
alunos realizem produções escritas interessantes e criativas é dar-lhes a liberdade de poder 
errar, sem que isso afete seu poder de criação por medo. Repito, a correção deve ser feita 
sempre, mas de modo que não paralise e assuste quando ela for escrever novamente.
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 Não tenho a pretensão de convencer ninguém ou ser a dona da verdade sobre a 
melhor maneira de alfabetizar os alunos, mas realmente acredito que dessa forma, mesmo 
os alunos que não conseguiram o êxito total na sua aprendizagem, o que construíram 
foi sem sofrimento. E isso é o que, para mim, realmente importa e é no que eu acredito. 
Esse é meu jeito de trabalhar e penso que de viver também. Muitos, ao lerem este texto, 
pensarão que eu estou sonhando, vivendo uma “historinha” de conto de fadas. Tenho 
convicção plena de que não é! Acredito que na sociedade atual, talvez seja o professor um 
dos poucos profissionais que ainda se permite sonhar, apostar e tentar mudar a realidade 
ao seu redor. A duras penas, é verdade! É para eles que rendo minha homenagem e é com 
eles que partilho meus sonhos. Não desistam nunca, pois nossos alunos precisam de nós. 
Bem-vindo ao mundo das letras e dos números! Com alegria, sempre...
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QUALIFICANDO AÇÕES PEDAGÓGICAS 
NA ALFABETIZAÇÃO E NO LETRAMENTO ESCOLAR

Janaina Boniatti Bolson*
Margareth Teresinha Valter**

 
 Quando são constituídos debates sobre a alfabetização em nosso país, sem sombra 
de dúvida, necessitamos voltar nosso olhar para aspectos que estão ainda presentes nos 
processos de aprendizagem da leitura e da escrita, e que, de certo modo, ainda revelam 
a dicotomia entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática nas diversas situações 
alfabetizadoras.
 Em função dos papéis ocupados por nós na escola1, como a função do professor 
que atuo como Apoio Pedagógico dos anos iniciais e professor integrante do Projeto Piloto 
Mais Alfabetização e de Progressão Continuada dos anos iniciais, percebemos e nos 
questionamos, em muitos momentos, como esse ler e escrever vem sendo ensinado em 
nossas escolas. Estamos gerando o sucesso ou o insucesso na aprendizagem da leitura e 
escrita entre as crianças?
 Hoje muito se ouve sobre letramento, porém talvez haja a necessidade de 
primeiramente conceituarmos, ou melhor dizendo,  diferenciarmos o que significa alfabetizar 
e letrar, pois como bem afirma Magda Soares, “no Brasil, os conceitos de alfabetização 
e letramento se mesclam, se superpõem e frequentemente se confundem.”(SOARES, 
2003, p.5). A autora continua afirmando que esse fato não é bom, uma vez que, mesmo 
configurando-se como conceitos interligados, apresentam sua especificidade, e explica que 
uma pessoa alfabetizada conhece o código alfabético, domina as relações grafofônicas, ou 
seja, sabe que sons as letras representam, é capaz de ler palavras e textos simples, mas 
não necessariamente é usuário da leitura e da escrita na vida social. Diz ainda que as 
pessoas alfabetizadas podem, eventualmente, ter pouca ou nenhuma familiaridade com 
a escrita de jornais, livros, entre outros, encontrando, muitas vezes, dificuldades para se 
expressarem por escrito. Já o letrado é alguém que se apropriou suficientemente da escrita 
e da leitura a ponto de usá-las com desenvoltura, com propriedade, para dar conta de suas 
atribuições sociais e profissionais. Sendo assim, pensamos que a metodologia utilizada 
pelo professor compreenderá esses dois conceitos, mas o professor deve ter clareza de 
que são processos distintos e necessários de serem desenvolvidos, desde o início do 
processo de alfabetização, e por conseguinte, do letramento.
 A experiência que pretendemos aqui relatar vai ao encontro da nossa prática 
pedagógica neste momento, pois são exatamente estratégias de ensino que viabilizam a 
aquisição do processo de alfabetização e letramento que buscamos implementar no dia 
a dia de nossas ações, embora também não adotemos um único método para atingirmos 
esses objetivos. Aqui, sentimos a necessidade de citar Smith (1999) ao afirmar que 
cabe ao professor tomar decisões, lembrando-se de que, embora todos os métodos de 
ensino de leitura e escrita possam ter algum sucesso com algumas crianças, infelizmente 
nenhum deles tem sucesso com todas. E nessa direção concordamos com ele, pois como 
alfabetizadoras acreditamos ser necessário refletirmos sobre nossas práticas de alfabetização. 

1 Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosário de São Francisco
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Para esclarecermos melhor essa questão do método, Decroly (1929) nos diz que, ao utilizar 
esta palavra, seria conveniente apontar que ela nada significa se não tivermos em mente 
os objetivos educacionais, e acrescenta que, em sua acepção, método não é uma receita, 
mas uma relação entre elementos e situações que tenhamos, e novas situações para 
cuja proteção intentamos concorrer. Quando bem reconhecida a situação existente e bem 
formulada a que se deseja obter, é que podemos pensar em atividades seguras e eficientes. 
O conceito de método não compreende apenas o domínio das técnicas, mas pressupõe 
uma opção entre fins a serem obtidos. Sendo assim, segundo o autor, os resultados das 
indagações experimentais devem ser considerados, pois não haverá sentido pretender 
fazer aquilo que não se possa fazer.
 Trabalhamos com a leitura de livros infantis, contação de histórias, jogos e atividades 
voltadas para a alfabetização. Também há a realização de atividades isoladas que propiciam 
aos alunos fixarem conteúdos desenvolvidos em sala de aula e que são integrantes do 
processo de aquisição da leitura e escrita.
 Outro aspecto importante a destacar é o de que para aprender a ler e escrever há 
a necessidade de principalmente provocar o desejo, a vontade, enfim é preciso que haja 
uma atmosfera de preparação com vistas a uma receptividade e interesse em relação à 
leitura e à escrita por parte do aluno. Existem inúmeros fatores que corroboram com um 
aprendizado mais significativo do ler e escrever no âmago das escolas, porém acreditamos 
que no campo educacional coexistem diversos mitos e crenças, ou talvez possamos 
denominar de interpretações errôneas do que vem a ser o desenvolvimento de estratégias 
alfabetizadoras que vão ao encontro da realidade vivida pela criança. Vale lembrar que 
esta realidade é aquela vivenciada pela criança em nível de experiências e contatos que 
esta tem com o mundo da leitura e da escrita, e, neste sentido, é de extrema relevância 
destacarmos como a mídia atual vem se apresentando a estas crianças de maneira muito 
constante e de certa forma até com alto grau de persuasão sobre elas. 
 Portanto, quando o professor selecionar um texto para seus alunos, deve atentar 
para o fato de que atualmente estes textos são de acessibilidade maior que há tempos, e 
este é um indicativo a ser considerado, uma vez que este recurso é algo a ser utilizado como 
veículo de aproximação entre o aprendiz e a língua a ser aprendida. Seguindo esta lógica 
de aproximação da aprendizagem da língua, o estudo do texto, as atividades de leitura e 
escrita, os sons das letras, a estrutura do texto, enfim a apreensão destes conceitos irão se 
processar de modo contínuo e gradual, gerando na criança processos de autoafirmação e 
confiança na trajetória de entendimento da língua falada e escrita. Para alfabetizar letrando, 
é preciso que o professor assuma certas posturas, de modo que a prática pedagógica seja 
conduzida no sentido de viabilizar a formação de um sujeito que não apenas decodifica/
codifica o código escrito, mas que exerça a escrita nas diversas situações que lhe são 
demandadas. Cabe ao professor realizar o trabalho de aquisição da tecnologia da escrita, 
somado à interação com diferentes textos escritos, criar situações de aprendizagem que se 
aproximem do uso real da escrita fora da escola. O modo pelo qual o professor conduz o 
seu trabalho é importantíssimo para que a criança construa o conhecimento sobre o objeto 
escrito e adquira certas habilidades que lhe permitirão o uso efetivo do ler e do escrever.
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 Muitas vezes pensamos que alfabetizar e letrar são apenas processos a serem 
desenvolvidos nos anos iniciais e esquecemos que as ações de ensinar a ler e escrever não 
se esgotam e para tanto devem ser desenvolvidas pelo coletivo da escola. O compromisso 
com o ler e o escrever deve ser algo estendido na vida escolar para todos os componentes 
curriculares e com a compreensão de que o aprimoramento do sistema linguístico em 
situações contextualizadas vai oportunizar à criança o reconhecimento da língua escrita 
associada à sua função social.
 Como aprender a ler e escrever vai muito além da capacidade de codificar, 
percebemos que alguns alunos nem sempre compreendem textos diferenciados, como por 
exemplo, no momento em que lhes é solicitado a leitura e a compreensão de uma situação-
problema. Nesses momentos, o professor pode ler cuidadosamente cada trecho da mesma 
para que o aluno perceba as palavras no contexto da situação-problema, observando sua 
grafia e compreendendo seu significado. Se oportunizarmos estratégias similares a essa, 
provavelmente, nossos alunos serão capazes de resolver problemas, compreendê-los e 
buscar soluções. 
 Outro ponto que merece relevância é o fato de que, embora os alunos já leiam, o 
professor necessita ler para eles, porque, independentemente da idade que apresentem, é 
parte integrante da aprendizagem da língua a utilização dessa estratégia, já que assim esses 
vão se apropriando da estrutura narrativa, da estética dos textos e, consequentemente, 
tornando-se leitores críticos, capazes de valorizar a leitura.
 Importante de mencionarmos também é o modo como os professores em geral 
concebem a literatura, e neste aspecto Martins (1989) assim se refere:

No âmbito escolar, o discurso sobre a importância da literatura e da formação do hábito de ler se 
transforma em prática pedagógica que, em geral, não abre espaço para refletir e discutir sobre 
a natureza e o desenvolvimento do processo de atribuições de sentido a um texto. E, embora 
se consiga ultrapassar o ato mecânico de decodificação do signo linguístico, dificilmente são 
criadas condições para a formação de leitores efetivos. Muito menos se indaga a respeito da 
peculiaridade da recepção de textos pelas crianças. (MARTINS,1989, p.25)

 Partindo do que Martins (1989) nos aponta e relacionando com o que vivemos 
no cotidiano escolar, torna-se essencial a criação de discussões de estudo que aliem a 
prática pedagógica com as questões teóricas que se apresentam inerentes a qualquer 
ação docente. Sendo assim, já é notória a valorização que vem sendo atribuída a esses 
momentos nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação do nosso 
município, porém essas necessitam ser ampliadas e incorporadas ao exercício docente 
num movimento crescente, pois ainda percebemos que há a necessidade urgente de 
formarmos cidadãos que estejam além do processo de alfabetização, ou seja, que atuem 
no mundo como indivíduos letrados.
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 As condições do exercício profissional foram profundamente modificadas ao longo 
dos tempos, não só por transformações de grande amplitude das finalidades e da organização 
da instituição escolar, mas também pelas evoluções do contexto social, levando, de certo 
modo, a uma crise da relação pedagógica. Essa crise, sem dúvida alguma, nos remete ao 
que Nóvoa (1992) aborda sobre o processo identitário dos professores quando relata sobre 
o fato da reflexão sobre o próprio trabalho ser condição de sobrevivência na profissão, e 
ainda sugere que esse procedimento seja vivenciado como uma forma de autoconsciência. 
Esse sentido reflexivo deve estar incorporado também às praticas de alfabetização no 
cotidiano escolar.
 Por fim, ao abordarmos essa temática é condição essencial que complexifiquemos 
sempre mais estas discussões no sentido de aprimorarmos o nosso fazer pedagógico, com 
vistas a promover a aprendizagem e a aquisição de nossa língua.  
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A AVALIAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Jucenara de Oliveira*

 A avaliação é uma ação cotidiana no locus escolar, assim como nas mais variadas 
situações de vida de qualquer ser social. Estamos sempre avaliando e sendo avaliados. 
No primeiro dia de encontro com os alunos de uma turma, por exemplo, somos analisados 
de muitas formas: nossa aparência física, nosso modo de dirigirmo-nos à plateia que nos 
observa, o tom e o timbre da voz, a simpatia, a presença do sorriso ou não. Nesse momento, 
conquistamos a empatia ou a antipatia dos pupilos. Não estou falando de uma turma de 
estudantes de 8ª série ou 9º ano, estou falando dos calouros, iniciantes de 1º ano! Eles têm 
critérios muito exigentes de avaliação da futura profe. Comportamo-nos da mesma forma 
em relação a eles. É nesse tênue fio que muitas vezes se delineiam as futuras relações.
 Na avaliação do processo ensino-aprendizagem ocorre o mesmo. Todos os 
elementos pedagógicos relacionados entre si determinam a eficiência e a eficácia desse 
processo. Nesse sentido, o professor necessita ter perspicácia apurada para perceber as 
fortalezas e as fragilidades que surgem no decorrer do percurso. Digamos que é necessário 
que se tenha sensibilidade e percepção muito apuradas e intimamente ligadas às teorias 
empíricas e científicas, pois suas bases necessitam estar alicerçadas em um conhecimento 
que fundamente esse fazer pedagógico.
 A proposta educacional da escola precisa voltar-se à realidade de sua inserção,  
deve problematizar essa realidade e apontar para a superação coletiva das necessidades 
presentes. A avaliação não pode e nem deve estar alijada desse contexto, pois ela é  que 
vai subsidiar a pauta dos ajustes e qualificações do trabalho pedagógico.
 Quando anteriormente apontava para o estabelecimento das relações, era 
justamente para evidenciar que, muitas vezes, a qualidade das relações torna-se 
determinante para o traçado dos indicadores avaliativos perseguidos pelos professores. Aí, 
se instala o ‘’calcanhar de Aquiles”, é quando a avaliação toma formas predominantemente 
comportamentais, fazendo com que o educador não consiga perceber e investir nas 
possibilidades cognitivas de seu aluno. Por isso, é preciso estar atento, com o coração 
aberto e senso de responsabilidade fortemente conectados, a fim de se evitar o fracasso 
iminente.
 Nesse sentido, podemos dizer que avaliar tem três características básicas: 
referencial – só se pode avaliar algo quando se tem em mente uma situação ideal, que se 
deseja alcançar; a segunda tem a ver com o caráter essencialmente subjetivo da avaliação. 
A avaliação que fazemos de qualquer coisa tem a ver com um padrão que criamos, individual 
ou coletivamente. Fundamenta-se, então, num dever-ser que, fortemente presente no 
contexto histórico da situação em que está envolvida a avaliação, não se assegura em 
neutralidades.
 Quanto a isto, Luckesi (1996) coloca:

 A terceira característica é a mudança. Ao avaliarmos queremos manter o que há de 
bom e aperfeiçoar aspectos positivos ou revelar erros e falhas para posteriormente corrigi-
los.

‘’O […] elemento que compõe a definição de avaliação é a tomada de decisão. Um juízo de 
existência encerra-se na afirmação ou negação do que um determinado objeto é: no caso do 
juízo de qualidade, ao contrário, implica alguma coisa a mais, implica uma tomada de posição, 
um estar a favor ou contra aquilo que foi julgado.” (LUCKESI, 1996, p. 71)

* Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Paradigmas Educacionais 
e Gestão Escolar pela Faculdade Portal das Missões/Passo Fundo
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 Desse modo, ao avaliarmos algo não ficamos indiferentes, pois só o fato de o 
termos avaliado demonstra a importância que damos àquilo que estamos desenvolvendo.
 As experiências de avaliação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo 
mais específico, estão mais ligadas ao processo de aprendizagem e a tudo que a possa 
influenciar. Está ligada ao processo em si, aos instrumentos que a tornam viável, bem 
como ao currículo proposto.
 A avaliação nos anos iniciais requer do professor uma profunda sensibilidade, 
pois a cada dia é possível perceber aprendizagens muito significativas nos educandos. 
Pequenas assimilações são importantes para a acomodação de aprendizagens.
 Nessa perspectiva, considera-se a avaliação o ponto de partida e ao mesmo tempo 
o cerne do processo, tendo em vista que não se pode iniciar um processo de aprendizagem 
sem que se trace séria e previamente os objetivos desse processo. Do mesmo modo, 
não se pode propor como objetivo algo impossível de ser avaliado, ou seja, sem que se 
possa aferir se o mesmo, ou parte dele, fora alcançado. Se por um lado isso precisa ser 
considerado, por outro, ao longo do aprender, se faz necessário avaliar se as técnicas, os 
recursos, os procedimentos e os sujeitos estão em plena sintonia com o que se deseja 
alcançar e se isso está colaborando com eficiência na promoção da aprendizagem.
 O caráter processual da avaliação vai contribuindo para os ajustes que se façam 
necessários, reencaminhando rumos, adequando estratégias e agregando valores.
 É de suma importância que o professor esteja alerta para não fazer da avaliação 
um expediente de persuasão e controle. É primaz lançar mão da avaliação para imprimir 
o caráter do dinamismo, ou seja, do intenso interagir entre educandos e educadores, 
mergulhando nas inúmeras oportunidades de aprendizagem que surgem no decorrer do 
processo.
 Pode suscitar a questão sobre qual a maturidade de um educando de anos iniciais 
para emitir opinião sobre seu processo de aprendizagem. É possível realizar leituras muito 
interessantes, a partir de um simples relato que se vivenciou numa situação:

 De posse dessas informações, o educador tem condições de reavaliar seu 
planejamento, perceber os indicadores avaliativos. Num primeiro momento, ela poderá 
deduzir que Mário tem lentidão para desempenhar suas tarefas, o que não é o caso, pois 
a profe o atrasa, segundo a visão do menino. Ele também conseguiu realizar leituras 
sobre seu processo: se ele não precisar dispender tempo com outras tarefas,  conseguirá 
concluir o seu trabalho com tranquilidade.
 Para finalizar, cabe recorrer a Luckesi (1996, p. 33): “A avaliação é um julgamento 
de valor sobre manifestações relevantes da realidade em vista de uma tomada de decisão.” 
Logo, a avaliação é um compromisso do educador que exige conhecimento, dedicação, 
percepção, trabalho e planejamento. Precisa ser vista como uma via de duas mãos, 
educadores e educandos sujeitos interativos do processo de aprendizagem.
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- Mário, por que você nunca termina sua atividade de Arte?
Mario responde:
- Profe, tu me faz perder muito tempo ouvindo aquelas histórias que ‘’tu conta’’ antes de 
começar a atividade, aí fico imaginando, pensando e me atraso!
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PROJETO UCA - UM COMPUTADOR POR ALUNO – NA ESCOLA 
MUNICIPAL CALDAS JUNIOR

Rejane Moré*
Marli Tedesco**

 A experiência de implantação do Projeto Um Computador por Aluno – UCA - na 
Escola Municipal Caldas Júnior faz parte da proposta do Governo Federal com o desejo de 
garantir um laptop educacional a cada aluno das redes públicas de ensino, com acesso à 
internet, como uma ferramenta de inclusão digital em busca da melhoria na qualidade da 
educação. 
 

Importância de um Computador por Aluno
       
 A Informática adquire cada vez mais relevância no meio educacional. Sua utilização 
como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem aumentando de forma 
rápida entre nós. A imersão tecnológica da escola propicia novas dimensões de acesso à 
informação, novas relações com o saber e o desenvolvimento de uma cultura digital, na 
qual os alunos têm suas possibilidades de aprendizagem ampliadas pela interação com 
uma multiplicidade de linguagens. Possibilita a criação de redes em interação aluno x aluno, 
aluno x professor, professor x especialista, e tantos outros enlaces, numa experiência 
coletiva rica, inovadora e multiplicadora do conhecimento.
 A disseminação de projetos educacionais prevendo a distribuição de um laptop 
para cada aluno (UCA) e conexão à internet baseia-se, fundamentalmente, na expectativa 
de que essas tecnologias digitais potencializem os resultados da educação escolar ao 
melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Léa Fagundes, pesquisadora 
do Laboratório de Estudos Cognitivos da UFRGS, que auxilia os professores envolvidos no 
UCA, salienta que: 

Implantação do Projeto na Escola

 Foram realizadas na escola adaptações na rede elétrica e também a implantação 
de uma estrutura de rede sem fio para internet com suporte técnico de manutenção das 
máquinas.
 O desenvolvimento do processo de implantação passou por várias etapas como 
a formação dos profissionais da escola, por meio de capacitações coletivas e individuais, 
presenciais e virtuais, o manuseio propriamente dos laptops e o desenvolvimento de 
oficinas diversas, num clima positivo de troca e aprendizagem colaborativa. 
 A formação continuada tem se mostrado um elemento significativo e necessário, 
por intermédio da coordenadora do Projeto, professora Rejane Moré, que tem buscado 
oportunizar momentos de reflexão sobre as possibilidades pedagógicas dessa tecnologia 
digital.

“Quando a pedagogia é bem aplicada, a internet pode revolucionar a educação: os alunos 
passam a analisar criticamente essas  informações e têm sua atenção e concentração 
aumentadas. A internet melhora sobretudo a auto-estima e o desejo de continuar 
aprendendo sem medo do fracasso.”(FAGUNDES)

*Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Caldas Junior. Especialista em Alfabetização pela UCS
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Planejamento

 A formação de professores ocorre também durante o processo, pelo planejamento 
das ações com a coordenadora pedagógica, Marli Tedesco, e a professora do laboratório 
de informática, Janete Pasqual, por meio da troca de relatos, de sugestões de atividades, 
sendo uma maneira de auxiliar os professores a sanarem suas dúvidas e lidarem com suas 
dificuldades. 
 Cada professor reagiu ao processo de implantação dos laptops de acordo com 
seu ritmo e possibilidades. Realizaram combinações de regras com as turmas, antes de 
iniciar o uso dos laptops, passando para a exploração dos mesmos. Determinaram um 
roteiro para as aulas, escolhendo e selecionando os programas mais apropriados para o 
desenvolvimento da atividade, fizeram uso dos jogos educativos, estimulando a aula de 
forma lúdica, além da exploração dos demais softwares existentes. 
 As práticas pedagógicas seguem a rotina estabelecida na escola com o uso 
regular do material didático complementado pelo laptop, em que os professores, atuando 
juntamente com a professora do Laboratório de Informática, em suas respectivas turmas 
na sala de aula, passam a ser mediadores do processo. Salientamos a fundamental 
importância da professora do laboratório como mediadora estabelecendo uma ponte entre 
as práticas pedagógicas. Nessa nova configuração cada aluno  tem acesso às informações 
diferenciadas e contextualizadas. Essa modalidade tem atendido às expectativas, interesses 
e ritmos dos alunos. 

Práticas Pedagógicas: Passo a Passo

Identidade

 A professora da Educação Infantil, Mari Angela Rauber, com a finalidade de trabalhar 
o reconhecimento da identidade das crianças e ampliar o código escrito, realizou diversas 
atividades, envolvendo o nome das crianças e seus familiares.
1.Oportunizou jogos com as vogais, bingo, quebra-cabeça, envolvendo diferentes 
técnicas.
2. No laptop, os alunos exploraram a sua imagem usando a câmera e o vídeo.
3. Usando o Tux Paint digitaram o próprio nome e, após, registraram a vogal,  o respectivo 
nome e o desenho correspondente, conforme vocabulário e vivências anteriores.

Meu Alfabeto Ilustrado

 Com a finalidade de que os alunos reconheçam em sua totalidade as letras do 
alfabeto, incentivando a iniciação da escrita de palavras simples, a professora do 1º ano B, 
Maria Ivone Lovatel, propôs a tarefa de cada aluno produzir seu alfabeto ilustrado.
1. Montou um painel confeccionado com TNT, contendo bolsos com cada letra do alfabeto, 
dos quais os alunos retiravam cartões ilustrados e nomeados.  
2. Anotaram cada um deles no laptop pessoal, iniciando pela letra, depois pela palavra e 
após como o desenho no Tux Paint, acrescentando mais palavras com a mesma inicial que 
estivessem no seu entorno. 
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3. Logo após, assinalavam na cartela, organizada pela professora, as letras já preenchidas, 
garantindo a ordem da tarefa.

Brincando com Enigmas

 No período de comemoração alusiva à Festa Junina, as professoras Anajara Pinto 
dos Reis e Nilva Marli Pola Mazzochini, do 3º ano, promoveram atividades com desafios 
para decifrar enigmas. Com o objetivo de desenvolver a produção escrita, obedecendo 
uma sequência lógica de ideias, com criatividade, produziram frases aplicando imagens em 
substituição aos elementos que compõem a festa.
1. As professoras organizaram uma pasta com imagens da Festa Junina e salvaram no 
desktop de cada laptop, para pesquisa.
2. Os alunos foram orientados quanto ao tipo e tamanho da fonte para a produção das frases.
3. Na medida em que elaboravam as frases, inseriam as imagens, orientados pela 
professora, para que as mesmas ficassem posicionadas no local determinado, ou seja, 
substituindo as palavras correspondentes.
4. Concluindo a atividade, decifraram as frases enigmáticas produzidas pelos colegas, 
trocando entre si os laptops.

Carimbando Certo

 Com uma proposta lúdica, a professora Helena Zatta, do 2º ano, apresentou a 
possibilidade de construir um cenário, utilizando carimbos, a fim de desenvolver habilidades 
de atenção, exploração e organização espacial, desenvolvendo, também, noções de 
direcionalidade e lateralidade.
1. No aplicativo Tux Paint, utilizando a ferramenta carimbo, pincel e mágica, os alunos, 
orientados pelos comandos (direita, esquerda, em cima, embaixo,...) escritos no quadro 
pela professora, carimbavam os elementos nos espaços sugeridos, compondo uma 
pequena cena. Exemplos: carimbe um gato ao lado da bolinha; carimbe uma árvore à 
direita do gato.
2. Após entendida a brincadeira, a professora desafiou o grupo para a criação de um 
cenário seguindo os mesmos critérios, mas com uma nova lista de comandos que, ao invés 
de serem escritos, foram ditados.

Considerações Finais

            A implantação da tecnologia é marcada pela busca de atividades que promovam um 
processo de aprendizagem mais autônomo e significativo, valorizando as possibilidades 
que um laptop com acesso à internet pode oportunizar. 
 Nessa perspectiva, os professores precisam redefinir outras formas de estudo 
individual e coletivo, preparação e elaboração de materiais, produção e troca de 
conhecimentos de como as tecnologias, de forma geral, podem influenciar diferentes 
práticas curriculares. Nesse sentido, a educação vem passando por mudanças estruturais 
e funcionais frente à  tecnologia.
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 Ainda não podemos classificar essas mudanças como desejáveis ou indesejáveis, 
positivas ou negativas, boas ou ruins. Percebemos que a Escola está passando por uma 
transformação e que  este processo tem trazido certas facilidades e dificuldades nas práticas 
estabelecidas. A Escola se transforma e é transformada nestes movimentos de mudança.  
 Para transformar é preciso mudar conceitos, procedimentos e atitudes. Nesse 
processo de mudança, não há receitas ou modelos. Atuar profissionalmente fora dos 
moldes tradicionais de educação escolar é um desafio. 
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“Para incorporar a TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) na Escola, 
é preciso ousar, vencer desafios, articular saberes, tecer continuamente a rede, 
criando e desatando novos nós conceituais que se inter-relacionam com a integração 
de diferentes tecnologias, com a linguagem hipermídia, as teorias educacionais, a 
aprendizagem do aluno, a prática do educador, e a construção da mudança em sua 
prática, na escola e na sociedade. Essa mudança torna-se possível ao propiciar ao 
educador o domínio da TIC e o uso desta para inserir-se no contexto e no mundo, 
representar, interagir, refletir, compreender e atuar na melhoria de processos e 
produções, transformando-se e transformando-os.” (ALMEIDA, 2005)
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EXPERIÊNCIA DE SALA DE AULA BASEADA NA INTERAÇÃO ENTRE 
LITERATURA E TECNOLOGIA, A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES DA OBRA É  

ISSO ALI, DE JOSÉ PAULO PAES
Morgana Kich*

 

1. Palavras iniciais

 Educação e literatura almejam contribuir, de alguma maneira, para a formação 
do sujeito. Se a educação visa criar consciência da realidade humana por meio da 
compreensão, interpretação e transformação do mundo, então a literatura infantil – que é 
capaz de impulsionar seu leitor a uma postura crítica perante a realidade e dar margem à 
efetivação dos propósitos da leitura enquanto habilidade humana – pode ser usada pelos 
professores como um instrumento de educação para formar seus alunos. 
 E a literatura pode humanizar, no sentido de que corresponde a uma necessidade 
universal que deve satisfazer a personalidade, porque, pelo fato de dar forma aos 
sentimentos e à visão de mundo, ela organiza e liberta os seres humanos do caos. Para 
Candido (1995, p. 244), talvez não haja equilíbrio social sem a literatura, já que esta é fator 
indispensável de humanização, uma vez que confirma e nega, propõe e denuncia, apoia 
e combate, fornecendo a possibilidade de se viver dialeticamente os problemas. E, vista 
dessa forma, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os 
homens em todos os tempos, tendo um papel formador de personalidade.
 A biblioteca escolar, como agente envolvido no processo de disseminação do 
conhecimento, desempenha um papel fundamental para o aprendizado na formação do 
jovem leitor. Na concepção de Larrosa (2002, p. 134), pensar a experiência da leitura como 
uma experiência de formação pode contribuir para fazer com que as fronteiras entre o 
imaginário e o real, entre o conhecimento e o sujeito cognoscente fiquem menos nítidas. 
Ele argumenta que a experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma relação com 
algo que se experimenta, que se prova, e que o saber de experiência se dá na relação entre 
o conhecimento e a vida humana; ou seja, a experiência é uma espécie de mediação entre 
ambos. 
 Nesse sentido, a biblioteca escolar é um ambiente fundamental para o 
desenvolvimento da experiência. E como a formação de leitores competentes é um 
dos principais objetivos da educação escolar, nesse sentido, trabalham os professores, 
pesquisadores e governantes, que insistem sobre a importância do incentivo à leitura, 
seja junto aos estudantes e familiares até as instâncias diretivas. Por isso, a seguir, será 
apresentada uma experiência de leitura literária com o livro É isso ali, enviado pelo Programa 
Nacional Biblioteca da Escola, realizada com uma turma de 1º ano da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Bento Gonçalves da Silva, na cidade de Caxias do Sul.  

*Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Bento Gonçalves da Silva. Mestre em Educação pela UCS
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                      2. Ações do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

 No Brasil, existem políticas públicas que viabilizam alternativas para que se concretize 
a leitura literária. No que se refere à democratização do acesso a obras de literatura nas 
escolas públicas brasileiras, o Ministério da Educação vem, desde 1997, incentivando a 
prática da leitura e o acesso à cultura junto aos alunos, professores e comunidade em 
geral através da execução do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Sob a 
gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ele é gerido com 
recursos financeiros originários do Orçamento Geral da União e da arrecadação do salário-
educação. É por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 
referência que o Programa tem o objetivo de apoiar o cidadão no exercício da reflexão, da 
criatividade e da crítica.
 O PNBE distribui anualmente livros de literatura às escolas públicas brasileiras e, 
no curso de sua história, vem se modificando e tentando se adequar à realidade e às 
necessidades educacionais. 

3. A respeito da leitura literária

 Por intermédio da leitura é possível descobrir formas de pensar sobre o mundo e 
de se surpreender com ele. A literatura permite a leitura do mundo. E essa leitura ocorre, 
porque muitos dos sentidos que se depreende ao ler um texto derivam de operações 
cognitivas realizadas pelo leitor que permite a produção de inferências. Por isso, muitas 
vezes, pode-se ler o que está nas entrelinhas, nos intervalos entre as palavras, naquilo que 
não está escrito. É como se o texto apresentasse lacunas a serem preenchidas pelo leitor. 
O ato de ler pode ir muito além de decifrar o que está escrito, de compreender o que letras 
e outros sinais gráficos representam.
 Na visão de Saraiva (2001, p. 18-19), enquanto fenômeno de comunicação, o texto 
literário se insere no âmbito da cultura, sendo uma resposta do autor às questões que lhe 
são contemporâneas e constituindo-se uma provocação para o leitor. Argumenta ainda 
que, por ser expressão artística, o texto literário extrai dos processos histórico-político-
sociais uma visão da existência humana que transcende o tempo de sua concepção e 
instiga o leitor sob formas de perguntas que o levam a analisar seu próprio tempo. Dessa 
forma, ela explica que, como resultado da interação receptiva e criadora do autor diante 
da práxis literária e diante do mundo, o texto exige, para instituir-se, a recuperação ativa e 
criadora do leitor, transitando dos princípios constitutivos próprios do texto para o contexto 
extraliterário; do mundo da significação textual, para o sentido do mundo.
 A preparação do leitor efetivo, para Saraiva (2001, p. 15), passa pela adoção de 
um comportamento em que a leitura deixa de ser atividade ocasional para integrar-se à 
vida do sujeito como necessidade imperiosa, de que decorrem prazer e conhecimento. De 
acordo com a autora, cabe à escola mais do que alfabetizar e possibilitar a seus alunos 
o domínio de um código e, através desse, a convivência com a tradição literária: dela se 
espera a formação do leitor. Baseando-se nessas concepções, é sugerida uma proposta de 
mediação de leitura literária com um livro do PNBE/2005. A proposta tem por fundamento 
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estudos de Juracy Assmann Saraiva (2006) e é concretizada por meio de roteiros de leitura, 
os quais são formados por três etapas, denominadas: (i) atividade introdutória à recepção 
do texto (que objetiva sensibilizar os alunos para a leitura); (ii) leitura compreensiva e 
interpretativa do texto (em que se destacam as significações não-explicitadas pelo texto); 
e (iii) transferência e aplicação da leitura (que privilegia a produção de textos dos alunos, 
expressos por meio de variadas linguagens).  
 Além disso, o roteiro de leitura integra uma proposta entre a leitura literária e o 
uso de novas tecnologias. As escolas públicas atuais, geralmente, estão equipadas com 
Laboratórios de Informática, com computadores acessíveis aos alunos, por isso o roteiro 
aqui apresentado agrega este espaço, já que se percebe que, na contemporaneidade, as 
novas tecnologias fazem parte do panorama social, participando de modo altamente ativo 
na constituição de sujeitos e sociedades, gerando diálogos, interações e novas formas de 
socialização. 
 De acordo com Moraes (2000), a tecnologia é mais uma ferramenta que, ao fazer 
parte do cotidiano do professor, pode oferecer e enriquecer consideravelmente seus 
projetos de trabalho e de estudo, além de, obviamente, contribuir significativamente com os 
processos de aprendizagem dos alunos. Por isso, pensou-se em apresentar uma proposta 
baseada na integração entre literatura e tecnologia, uma vez que pertencer ao novo mundo 
virtual deveria se constituir parte da vida do sujeito. Além disso, no mundo de hoje há novas 
bases epistemológicas e novos ambientes interativos de aprendizagem. 

4. A experiência de mediação
 
 A obra É isso ali, de José Paulo Paes (2005), pertence ao acervo do PNBE/2005 e 
já recebeu diversos prêmios, entre eles o de Melhor Livro do Ano – Jabuti, 1998. Essa obra 
foi escolhida para a elaboração do roteiro por ser o livro do acervo do Programa que está 
na lista, entre os mais premiados. O livro reúne poemas bem humorados do poeta José 
Paulo Paes, que brinca com as palavras: “quanto ao título do livro, ele visa a mostrar que 
a poesia não é mais do que uma brincadeira com as palavras. Nessa brincadeira, cada 
palavra pode e deve significar mais de uma coisa ao mesmo tempo: isso aí também é 
isso ali” (PAES, 2005, p. 4). A diversão acontece quando o sentido metafórico de algumas 
expressões é tomado por seu sentido literal, misturando duas possíveis leituras do texto: 
a do sentido literal e a do sentido figurado. Nesse jogo de palavras e expressões, o autor 
trata de temas diversos, como sapos, cachorros, peixes, fatos históricos, letras do alfabeto, 
ficção científica, entre outros.
 As ilustrações de Walter Vasconcelos apresentam sintonia com a proposta poética 
de Paes, compondo um discurso em que os elementos dialogam e o sincretismo das 
linguagens visual e verbal se revela nas suas várias articulações, formando um todo de 
sentido.
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 Foi selecionado o poema “Inutilidades” para o roteiro de leitura, que pode ser 
aplicado com alunos do 4o ano, pois os estudantes precisam ter conhecimento sobre a 
linguagem (leitura e escrita) e o uso básico do computador. As atividades não precisam ser 
aplicadas na íntegra e é imprescindível que a realidade escolar dos alunos seja levada em 
consideração. 
    
• Etapa I: Atividade introdutória à recepção do texto

 1. No Laboratório de Informática, em duplas, os alunos realizaram uma pesquisa de 
imagens na internet, considerando os seguintes elementos: costas, manga, cauda, asa, pé, 
boca, casa, dente, cavalos, macaco, bala. 
 2. Em seguida, discutiram, na dupla, qual a utilidade daquilo que estava sendo 
procurado. Por exemplo: a boca serve para falarmos; a asa é útil para os pássaros voarem. 
Quando todos terminaram a pesquisa, as duplas fizeram uma exposição de suas ideias ao 
grande grupo, seguindo a ordem das figuras para a apresentação.
 3. A professora da turma comentou que há um poema sobre as “inutilidades” desses 
elementos pesquisados, escrito por José Paulo Paes e ilustrado por Walter Vasconcelos.

• Etapa II: Leitura compreensiva e interpretativa do texto

 1. Ainda no Laboratório de Informática, a docente falou sobre o autor e o ilustrador 
(utilizando as informações presentes no livro) e os alunos pesquisaram na internet sobre 
os mesmos, elaborando uma frase no editor de texto com informações sobre cada um. 
Foi feito uma exposição (cartaz) com as produções dos alunos, que foram impressas e 
penduradas no mural da sala de aula.
 2.  A professora leu o poema e os alunos manusearam a obra, passando-a de mão 
em mão.
 3. Os alunos foram divididos em novas duplas, recebendo uma pergunta: 
- Por que ninguém coça as costas da cadeira? Que costas a gente coça?
- Por que ninguém chupa a manga da camisa? Que manga a gente chupa?
- Por que o piano jamais abana a cauda? Quem abana a cauda?
- Por que a xícara tem asa, mas não voa? Quem tem asa e voa?
- De que serve o pé da mesa se não anda? Quem tem pé e que anda?
- De que serve a boca da calça se não fala nunca? Quem tem boca e que fala?
- De que serve o dente de alho se não morde coisa alguma? Quem tem dente e que 
morde?
- A menina pode comer balas de revólver? Que balas ela pode comer?
 Assim que os grupos discutiram as respostas, estas foram expostas ao grande 
grupo.
 4. A professora questionou: “quem é a ‘menina dos olhos’”? Os alunos não souberam 
responder, então utilizaram a pesquisa na internet para descobrir.
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• Etapa 3: Transferência e aplicação da leitura

 1. Os alunos, em duplas, criaram slides em um editor de apresentação eletrônica, 
contendo versos do poema e imagens pesquisadas na internet. Usando a criatividade, 
os alunos utilizaram imagens que representaram o sentido literal e o figurado das 
expressões.
Slide 1: Ninguém coça as costas da cadeira.
Slide 2: Ninguém chupa a manga da camisa.
Slide 3: O piano jamais abana a cauda.
Slide 4: Tem asa, porém não voa, a xícara.
Slide 5: De que serve o pé da mesa se não anda?
Slide 6: E a boca da calça se não fala nunca?
Slide 7: Nem sempre o botão está na sua casa.
Slide 8: O dente de alho não morde coisa alguma.
Slide 9: Ah! Se trotassem os cavalos do motor...
Slide 10: Ah! Se fosse de circo o macaco do carro...
Slide 11: Então a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver.

5. Palavras finais

 A relação da obra com o outro denota que a leitura se constitui como um processo 
complexo, um jogo de interação entre leitor-texto-mediador-contextos, em que o texto 
literário se revela como um instrumento de questionamentos por meio de sua natureza 
artística e cada história analisada proporciona ao interceptor um mundo de possibilidades 
aprimorado pelas propostas de mediação.  
 No poema É isso ali, em que o autor brinca com as palavras, mobilizando o leitor 
ao fazer com que esse se aproprie da linguagem poética e da significação visual para 
perceber e significar os elementos que constituem a trama, a leitura poética oferece prazer 
ao educando, que se diverte com a ludicidade verbal. Esse enfoque é enfatizado na proposta 
de mediação que, por intermédio das atividades, enaltece o uso da linguagem presente nas 
brincadeiras verbais proporcionadas pelo autor.
 Enfim, é importante ressaltar que as obras que estão chegando às escolas públicas 
por meio do Programa do Governo são esteticamente elaboradas, vinculando a linguagem 
visual em junção com a verbal, permitindo o desenvolvimento da experiência estética por 
parte do sujeito leitor. 
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