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RESUMO 

 

 Esta pesquisa trata das dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita no 3º ano 

da Escola M. E. F. “Padre José Maria do Vale” tendo como objetivo estudar os 

fatores que interferem para que os alunos tenham dificuldades em ler e interpretar, 

bem como contribuir para melhorar esses aspectos com ações efetivas envolvendo 

a realidade estudantil.  

 

Palavras-chave: 1. Educação primária – música – uso 2. Leitura 2. Cultura 3. 

Música  

 

ABSTRACT 

This research deals with learning difficulties in reading and writing in the 3rd year of 

the School MEF "Father Jose Maria Valley" in order to study the factors that interfere 

so that students have difficulty reading and interpreting, as well as helping to improve 

these aspects with effective actions involving the student reality. 

 

KEYWORDS: 1. Primary Education - music - use 2. Reading 2. Culture 3 Music 
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INTRODUÇÃO:  

 

Trabalhar o tema Dificuldades na Leitura e Escrita é um desafio para o 

educador nas séries iniciais, mas também é compreender o processo e procurar agir 

de forma dinâmica e diversificada, uma vez que a leitura é a habilidade mais difícil e 

complexa, parte de um processo que se desenvolve de forma gradual.  Neste 

sentido esta pesquisa tem a intenção de contribuir para que o aluno veja a leitura 

como um ato de prazer.  

A leitura nunca se fez tão necessária nos bancos escolares. Observamos as 

grandes dificuldades dos alunos na assimilação dos conteúdos propostos pelo 

professor na sala de aula, com isso ocasionando a evasão escolar de muitos alunos 

nas séries iniciais do ensino fundamental.  

Por isso a escola, juntamente com professores e equipe pedagógica devem 

propiciar aos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura. 

O aluno deve perceber que a leitura é o instrumento chave para alcançar as 

competências necessárias a uma vida de qualidade produtiva e com realização, pois 

através da leitura exercitamos nossa inteligência e nos integramos com o mundo, 

adquirindo novos conhecimentos. A leitura e a escrita têm, portanto, um lugar 

importante na vida das pessoas, elas nos dão o poder do conhecimento, a 

capacidade de associar ideias, planos, sintetizar assuntos e renovam a nossa 

criatividade. 

Assim, a partir da pesquisa de campo, a fim de abordar as dificuldades da 

leitura e escrita dos alunos do 3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

“Padre José Maria do Vale,” que atende alunos da zona urbana e zona do campo, de 

famílias que apresentam diferentes aspectos econômicos e sociais, para 

verificarmos suas dificuldades no processo de aprendizagem, com propósito de 

detectar os problemas existentes no desenvolvimento cognitivo, social, histórico, 

cultural e educacional e elaborar uma intervenção que possa tornar os educandos 

mais ativos e críticos para a sociedade. E com isso tornem-se pessoas conscientes 

de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, dando importância aos valores éticos, 

respeitando a vida e aprendendo a valorizar a si mesmos e à sociedade em que 

vivem, é que nos envolvemos neste estudo.  

Para tanto fundamentamo-nos em teóricos como, Ferreiro e Teberosk, Freire, 

Kato, Nóvoa, Oliveira, Vygotsky entre outros, que falam da importância de se realizar 
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um trabalho interdisciplinar de interação entre professores, alunos e pais, para que 

possa acontecer de fato uma intervenção no processo de ensino aprendizagem e 

provoque mudanças significativas nas práticas pedagógicas da escola.     

O trabalho apresentado contém estudos sobre problema de aprendizagem de 

leitura e escrita no 3º ano da Escola M. E. F. “Padre José Maria do Vale”. Apesar da 

revolução do ensino ocorrido na última década e do surgimento de novos métodos, a 

arte de ensinar a ler e escrever não têm sido eficazes. Por esse motivo sentimos a 

necessidade de fazer um estudo aprofundado sobre os fatores que contribuem para 

que os alunos sintam dificuldades na leitura.   

A realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. 

Aspectos como computadores, vídeo games, televisão, o acesso restrito da leitura 

no âmbito familiar, falta de incentivos têm ocasionado pouco interesse pela leitura e 

por consequência, dificuldades marcantes vivenciadas na escola como, a ausência  

de participação dos pais e responsáveis dos alunos, a situação econômica da 

família, professores que usam metodologias que não atende as necessidades dos 

alunos, a falta de um espaço físico da escola para atender melhor as crianças, etc., 

esses são alguns exemplos que ocasionam dificuldade de compreensão, erros 

ortográficos e pouca produção texto. Porém a leitura de forma gradual é um hábito a 

ser adquirido e deve ser fonte de prazer. 

Trabalhar a música de carimbó no 3º ano do ensino fundamental é importante 

pois apresenta uma grande riqueza cultural,e por está  voltada para a realidade dos 

alunos falando do cotidiano do homem  amazônico. 

A pesquisa foi realizada nas turmas do 3º ano, pelo fato de termos alunos com 

grande dificuldades na leitura e escrita  dificultando seus avanços para o 4º ano 

ocasionando maior índice de reprovação.  

Enfatizaremos no primeiro capítulo, aspectos relacionados há um pouco da 

história da educação, reflexões sobre a alfabetização e letramento, conceito de 

alfabetização e letramento, práticas de alfabetização e letramento no 3º ano, 

importância da leitura na escola, desenvolvimento da leitura e leitura no contexto 

social; no segundo capítulo, falaremos do perfil do município, perfil da escola, dados 

das entrevistas com professores, alunos, pais e responsáveis de alunos, e no 

terceiro capítulo, algumas propostas de intervenções que certamente irão contribuir 

no aprendizado dos aluno 
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CAPITULO I - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO  

1.1 Breve histórico da educação brasileira 

 

Antes de iniciar a discussão sobre a alfabetização e letramento, faz-se 

necessário lembrar um pouco da história da educação brasileira a fim de entender 

melhor os problemas e dificuldades da leitura e da escrita. Para isso, abordaremos 

trajetórias pelas quais a educação brasileira tem passado desde a colonização do 

Brasil até os dias atuais. Para entendermos então, é preciso adquirir conhecimento 

da sua trajetória para compreender a construção do processo educacional brasileiro. 

Os portugueses trouxeram um padrão próprio de educação da Europa, mas isso não 

significa que os brasileiros que aqui viviam já não possuíssem características 

próprias de educação. 

Com a chegada dos Jesuítas no Brasil, trouxeram com eles a moral, os 

costumes e a religiosidade europeia, mas também os métodos pedagógicos, 

estrategicamente elaborados para atender aos interesses da igreja e do estado 

colonizador. A matriz educacional do Brasil foi importante no período colonial. 

Comandados pelo padre Manoel da Nóbrega (1517-1570), os Jesuítas 

edificaram a primeira escola elementar brasileira em Salvador, tendo como mestre o 

irmão Vicente Rodrigues com 21 anos. Irmão Vicente tornou-se o primeiro professor 

nos moldes europeus e dedicou-se ao ensino e à propagação da Fé religiosa por 

mais de 50 anos. 

Os Jesuítas conseguiram articular uma importante rede de ensino através de 

colégios, seminários, missões e ordens. Além da doutrinação de índios, negros e 

filhos de colonos. Os colégios forneciam a formação aos candidatos para a 

Companhia de Jesus, para o clero, inclusive para leigos. 

O noviço José de Anchieta foi o mais conhecido ou o mais atuante (1534 -

1597), tornou-se mestre escola do Colégio de Piratininga; foi missionário em São 

Vicente e reitor do Colégio do Espírito Santo. Anchieta escreveu e versejou em 

Latim, Português, Espanhol e Tupi, fez canções, hinos, monólogos, diálogos, 

sermões, poemas épicos e religiosos, autos e peças teatrais. Com a realização de 

todas as obras, José de Anchieta marcou o início da criação literária no Brasil. 

Os Jesuítas não se limitaram ao ensino das primeiras letras, além do curso 
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elementar, eles mantinham os cursos de Letras e Filosofia, considerados 

secundários, e o curso de Teologia e Ciências Sagradas, de nível superior, para 

formação de sacerdotes. Estudava-se no curso de letras: gramática latina, 

humanidades e retórica; já no curso de filosofia, estudava-se lógica, metafísica, 

moral, matemática e ciências físicas e naturais. 

Ao longo de duzentos e dez anos, os Jesuítas permaneceram como mentores 

da Educação brasileira até 1759, quando foram expulsos de todas as colônias 

portuguesas por decisão de Sebastião José de Carvalho, o Marques de Pombal, 

primeiro ministro de Portugal, de 1750 a 1778. A educação brasileira, com isso, 

vivenciou uma grande ruptura histórica num processo já implementado e 

consolidado como modelo educacional. Em decorrência da expulsão dos Jesuítas do 

Brasil, foram levadas também organizações monolíticas baseadas no Ratio 

Studiorun (Método Pedagógico dos Jesuítas). Pouca coisa restou de Prática 

educativa no Brasil. 

Dessa forma, Portugal logo percebeu que a Educação no Brasil encontrava-

se estagnada, era necessário encontrar e propor soluções, então se instituiu o 

“Subsídio literário” para a manutenção dos ensinos primário e médio. Criado em 

1772 era uma taxação, ou um imposto que incidia sobre a carne verde, o vinho, o 

vinagre e a aguardente. Nunca foi cobrado com regularidade. Em decorrência desse 

fato, os professores ficavam longos períodos sem receber seus vencimentos 

esperando com isso uma solução vinda de Portugal. Como eram mal preparados 

para a função, pois eram improvisados e mal pagos, eram nomeados por indicação 

ou sob concordância de bispos que se tornavam proprietários vitalícios de suas 

aulas régias. 

Declarada a Independência do Brasil em 07 de setembro de 1822, inspirada 

na Constituição Francesa, de cunho liberal, em 1824 é outorgada a primeira 

Constituição Brasileira. O Art.179 desta Lei Magna dizia que a “Instrução Primária e 

gratuita era para todos os cidadãos”. O Método Lancaster, ou do ensino mútuo 

instituído em 1823, com o intuito de suprir a falta de professores, tinha como objetivo 

instruir um aluno treinado para ensinar um grupo de dez alunos (decúrio) sempre 

observados seguidamente por um inspetor. Em 1826, um decreto instituiu quatro 

graus de instrução: Pedagogias (Escolas Primárias), Liceus, Ginásios e Academias. 

Em 1827, um projeto de lei propõe a criação de Pedagogias em todas as cidades e 

Vilas, que além de prever o exame para a seleção de Professores, propunha ainda a 
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abertura de escolas para meninas. 

Em 1834, o Ato adicional à Constituição dispõe que as Províncias passariam 

a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Assim surge 

em 1835, a primeira escola normal do País, em Niterói no Rio de Janeiro. A 

instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras ideias de um plano 

que tratasse da educação para todo o território nacional aconteceram 

simultaneamente. À medida que o quadro social, político, e econômico do início do 

século passado desenhavam, a educação começava a se impor como condição 

fundamental para o desenvolvimento do país. 

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na 

vigência da primeira lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Lei nº 4.024 de 

1961. Ele não foi proposto na forma de um projeto de lei, mas apenas como 

iniciativa do Ministério da Educação e Cultura. 

Com o fim da ditadura, há uma reordenação político-social do país com a 

recensão dos movimentos sociais e as mobilizações estruturais, além da garantia no 

acesso à educação, saúde, terra, moradia, entre outros. O país vive um período de 

ampla discussão, tendo sua nova Constituição aprovada em 1988. Em consequência 

dessa nova constituição, ao longo dos anos 90, outras leis foram discutidas e 

decretadas, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, 

Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Determina nos artigos 9º e 87, 

respectivamente, que cabe à União, a elaboração do Plano Nacional de Educação 

em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

Diante desse conceito, pode-se deduzir que, não o bastante a educação ser 

um processo constante da história de todas as sociedades, ela não é mesma em 

todos os tempos e em todos os lugares, e se acha vinculada ao projeto de homem e 

de sociedade que se quer ver emergir através do processo educativo. Saviani afirma 

que:  

O estudo das raízes históricas da educação contemporânea nos mostra a 
estreita relação entre a mesma e a consciência que o homem tem de si 
mesmo, consciência esta que se modifica de época para época, lugar para 
lugar, de acordo com um modelo ideal de homem e de sociedade. 
(SAVIANI, 1991, p. 55) 
 

A educação é, portanto, um processo social que se enquadra numa 

concepção determinada de mundo, a qual determina os fins a serem atingidos pelo 

educativo, em consonância com as ideias dominantes numa dada sociedade. 
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1.2 Reflexões sobre alfabetização e letramento 

 

A escola tem papel importante na formação do cidadão, além de planejar a 

prática para o desenvolvimento dos alunos, que garanta um conjunto de práticas. Tal 

situação é ressaltada pelos PCNs (1997): 

A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadão capazes de atuar 
com competência e dignidade na sociedade, busca eleger como objeto de 
ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais 
que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são 
consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e 
deveres. A escola por ser uma instituição social com propósito 
explicitamente educativo, tem o compromisso de intervir efetivamente para 
promover o desenvolvimento e a socialização de seus alunos. (BRASIL, 
1997 p. 126) 
 

Por isso, a alfabetização é o primeiro passo para o indivíduo ser capaz de 

atuar com competência na sociedade, porém, tal processo tem sido motivo de 

preocupação pelo estado brasileiro em todos os sentidos principalmente em atingir 

metas, pois nos últimos anos foi implementado pelo MEC, programas de incentivo à 

leitura e escrita, o ensino fundamental de 9 anos e recentemente o Pacto pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com o objetivo de alfabetizar na etapa 

adequada, tal como explicado pelo Portal MEC (2004): 

Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do 
funcionamento do sistema de escrita; o domínio das correspondências 
grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas 
irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos 
mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de 
compreensão e de produção de textos escritos. (http://pacto.mec.gov.br/o-
pacto,2014, p.1) 
 

Contudo, a fim de alcançar os objetivos da compreensão e funcionamento e 

apropriação do sistema de escrita na idade certa, é necessário adaptar os saberes 

as várias vivências do aluno, tais adaptações levando em conta o universo cultural 

dos alunos proporcionam as seguintes habilidades para o processo de leitura: 

A leitura envolve a aprendizagem de diferentes habilidades, tais como: (i) o 
domínio da mecânica que implica na transformação dos signos escritos em 
informações, (ii) a compreensão das informações explícitas e implícitas do 
texto lido e (iii) a construção de sentidos. As referidas habilidades inter-
relacionam-se e não pode ser pensadas hierarquicamente. Quanto maior for 
a experiência de ouvir e ler textos, mais elaborada será a produção de 
sentidos por parte do leitor. No processo inicial de apropriação do Sistema 
da Escrita Alfabética, cabe ao professor ser o mediador da turma, auxiliando 
os alunos na elaboração de objetivos e expectativas de leitura, na criação 
de hipóteses antes e durante o ato de ler, correlacionando os 
conhecimentos prévios dos aprendizes com aqueles que se pode 

http://pacto.mec.gov.br/o-pacto,2014
http://pacto.mec.gov.br/o-pacto,2014
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reconhecer no texto, sejam explícitos ou implícitos. (BRASIL,2012, p.8).  
 

Por isso o professor deverá expor o maior número de texto para a apropriação 

da escrita alfabética com a mediação do professor levando em conta os 

conhecimentos prévios dos alunos; também, tal processo de alfabetização não deve 

ser dissociável com o letramento, explicado por Soares (2003, p.14): 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das 
atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e 
escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da 
escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 
sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento 
de habilidades de uso desse sistema em atividade de leitura e escrita, nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento.  
 

Além disso, numa abordagem Vygotskyana, “as funções do desenvolvimento 

da criança iniciam primeiro no ambiente familiar e depois passa a ser individual” 

(NASCIMENTO, 2011, p. 4). Onde há o desenvolvimento real quando a criança 

consegue fazer por si mesma potência, quando aquilo que ele faz com auxílio de 

outra pessoa. Por isso, é primordial que “o educador tem que distinguir qual nível a 

criança se encontra para que desta forma possa fazer atividades que façam a 

criança ir de um nível para outro” (NASCIMENTO, 2011, p. 4). Desse modo, o 

educador deverá compreender os níveis no processo de alfabetização, quando 

explica:  

No primeiro nível do pré-silábico a criança começa a entender que além das 
gravuras existem ouros modos de representar os desenhos como escrita e 
os números e para isso começa a marcá-los. Nas primeiras tentativas da 
produção escrita a criança ainda representa o objeto através do desenho 
(SOARES, 2010); No nível silábico a criança já consegue representar o 
objeto através da escrita, pois compreende que os sons da fala representam 
a escrita “A partir daí, formula a hipótese de que cada letra vale por uma 
sílaba; terceiro nível o silábico-alfabético, nesta fase a criança descobre que 
sílaba não é a menor unidade da palavra”. No quarto e último nível 
alfabético a criança já representa cada fonema com o signo gráfico 
apropriado. (NASCIMENTO, 2010, p. 4) 
 

Portanto, uma vez iniciado o processo de leitura e escrita, é importante que o 

professor acompanhe o aluno na transição de uma hipótese para a outra, não 

deixando a criança fazer esse percurso só, pois ela terá mais dificuldades no 

processo de alfabetização e letramento. Deve-se valorizar o contexto sociocultural 

por meio dos saberes prévios dos alunos.  

Abordaremos e aprofundaremos mais adiante tal recurso, agora trataremos 

um pouco mais da Alfabetização e Letramento, por considerarmos relevantes tais 

etapas para a cristalização do desenvolvimento da aprendizagem infantil. 



18 

 

 

1.3 Conceito de alfabetização e letramento 

 

A alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como 

código de comunicação. Esse processo não se resume apenas na aquisição dessas 

habilidades mecânicas (codificação e decodificação) do ato de ler, mas na 

capacidade de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e produzir 

conhecimento.  

Segundo Soares (2003, p. 92), “o termo letramento surgiu em 1980, como 

verdadeira condição para sobrevivência e a conquista da cidadania, no contexto das 

transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas”. Não se 

deve, portanto, restringir a caracterização de um indivíduo letrado ao que domina 

apenas a técnica de escrever (ser alfabetizado), mas sim aquele que utiliza à escrita 

e sabe “responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade faz 

continuamente”. O que entende-se hoje como letramento é dominar a leitura e a 

escrita e lapidá-las cada vez mais. Neste sentido uma pessoa letrada é aquela que 

domina e utiliza com competência, em seu meio social, pois só assim o indivíduo se 

tornará alfabetizado e letrado. De acordo com Soares há, ainda, a necessidade de 

diferenciá-los, pois pode-se confundir os dois processos, gerando assim, um conflito 

na compreensão dos mesmos; e ao aproximá-los percebemos que a alfabetização 

pode modificar o entendimento de letramento, e ao mesmo tempo depender dele, 

pois hoje, tão importante como conhecer o funcionamento do sistema de escrita é 

poder se engajar em práticas sociais letradas, respondendo aos inevitáveis apelos 

de uma cultura grafocêntrica.  

O letramento focaliza os aspectos sócios- históricos da aquisição de uma 

sociedade, ou seja, ao mesmo que alfabetização e letramento são dois processos 

distintos, estão interligados, pois para ser uma pessoa letrada, é importante já ter 

passado pelo processo de alfabetização. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino- 

aprendizagem da “tecnologia da escrita” quer dizer, do sistema de alfabético de 

escrita, o que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de decodificar os 

sinais gráficos, transformando-os em “sons”, e na escrita, a capacidade de codificar 

os sons da fala, transformando-os em “sons”, e na escrita, a capacidade de codificar 
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os sons da fala transformando-os em sinais gráficos. 

A partir dos anos 80, o conceito de alfabetização foi ampliado com as 

contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, 

particularmente com os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. De acordo 

com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao 

domínio de correspondências entre grafemas e fonemas (a decodificação e a 

codificação), mas se caracterizaria como um processo ativo por meio do qual a 

criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria 

hipótese sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita compreendida como 

um sistema de representação. 

Progressivamente, o termo passou a ensinar e aprender as habilidades de 

codificação e decodificação, mas também o domínio dos conhecimentos que 

permitem o uso dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. É diante 

dessas novas exigências que surge uma nova adjetivação para o termo – 

alfabetização funcional criada com a finalidade de incorporar as habilidades de uso 

da leitura e da escrita em situações sociais e, posteriormente, a palavra letramento.  

Com o surgimento dos termos letramento e alfabetização (ou alfabetismo), 

funcional muitos pesquisadores passaram a preferir distinguir alfabetização e 

letramento. Passaram a usar o termo alfabetização em seu sentido restrito, para 

designar o aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do 

funcionamento do sistema de escrita. Entretanto, na prática, isso nem sempre 

procede no tempo regular como já dito antes, é o que enfatizaremos a seguir. 

 

1.4 Práticas de alfabetização e letramento no 3º ano 

 

Por volta de 1980, com os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), 

posturas teóricas sobre a alfabetização passaram a ser questionadas e revistas. Por 

outro lado, a teoria da Psicogênese da Escrita passou a considerar a natureza da 

escrita como sistema notacional e o processo de construção da criança sobre esse 

sistema.  

As dificuldades da criança no processo de construção do sistema de 

representação que é a língua escrita, antes considerada “deficiências” ou 

“disfunções”, na perspectiva dos métodos “tradicionais”, passam a ser vistas, 
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segundo a concepção de Soares, como “erros construtivos”, resultado de constante 

reestruturação. 

 Soares lembra também, que é preciso ter em mente, que o novo 

procedimento metodológico conduziu o processo de alfabetização a alguns 

equívocos e falsas inferências, que pode explicar esta ”desinvenção da 

alfabetização” ou perda de especificidade do processo de alfabetização mencionada 

alhures. 

Para Ferreiro, na construção do conhecimento há uma lógica individual que 

interage com o grupo pela qual a criança passa por etapas, com avanços e recuos, 

até se apossar e dominar o código linguístico. Dessa maneira, Ferreiro afirma que 

sua proposta possui como objetivo final: conduzir os educadores a um processo de 

mudanças na forma de pensar o ensino e sua prática. Ferreiro, pesquisando o 

processo intelectual pelo qual as crianças são alfabetizadas, verificou que esta 

questão não pode ser tratada meramente no seu caráter metodológico, mas deve-se 

estudar os meios, pelos quais, as estruturas da inteligência se constroem 

progressivamente. 

A autora nos mostra que a criança elabora uma série de hipótese de leitura e 

escrita trabalhadas através da construção de princípios organizadores, resultado não 

só de vivências externas, mas também por um processo interno. Mostra também 

como a criança assimila seletivamente as informações disponíveis e como interpreta 

textos escritos antes de compreender a relação entre as letras e os sons da 

linguagem. As crianças elaboram ideias próprias acerca da escrita, ou seja, definem 

critérios e constroem hipóteses para interpretar o objeto de conhecimento (a língua 

escrita). Sob esse aspecto é possível afirmar então que todo indivíduo é capaz de 

aprender. 

 

1.5 A importância da leitura na escola 

 

Para a sociedade a escola é o lugar ideal, onde se busca o conhecimento, os 

professores são os responsáveis na educação das crianças, desde muito tempo  

essa responsabilidade foi colocada sobre a escola na figura do professor. Porém, 

essa visão negativa é contestada por muitos teóricos, que a  criança nos primeiros 

anos de sua vida, assimila muito no convívio de seus familiares onde recebem a 
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educação de acordo com a estrutura cultural da família. Ao ser inserido na escola, 

esses conhecimentos são aprimorados na mediação do professor. Que segundo 

Smolka e Góes ( 1995, p. 9 ) ao se referirem á ideia de mediação, representam-na 

como uma relação sujeito-sujeito-objeto. “Isto significa dizer que é através de outro 

que o sujeito estabelece relações com o objeto de conhecimento, ou seja, que a 

elaboração cognitiva se funda na relação com o outro”.  

A relação que caracteriza o ensinar e o aprender transcorre a partir de 

vínculos entre as pessoas e iniciada no âmbito familiar. No vínculo afetivo 

estabelecido entre o adulto e a criança que se sustenta a etapa  inicial da 

aprendizagem. A figura do educador surge com grande importância de ensino 

aprendizagem na escola. Para Fernández ( 1991, p. 47 a 52 ): 

 Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) 
e um vínculo que se estabelece entre ambos. [...] Não aprendemos de 
qualquer um, aprendemos daquele a quem autorgramos confiança e direito 
de ensinar. 
  

 Pode-se dizer que tanto a família quanto a escola são importantes na 

formação educacional da criança. Devido à escola ser um local de fácil acesso ao 

conhecimento recai sobre ela o papel de promover uma educação de qualidade aos 

seus alunos para que os mesmos consigam ler, escrever e interpretar o que leem e 

escrevem. Uma das atividades fundamentais da escola para o desenvolvimento e 

formação do aluno deve ser a leitura uma vez que é muito mais importante saber ler 

que escrever. A melhor proposta escolar deve  ser voltado para a leitura. Pode-se 

dizer que através da leitura uma criança consegue compreender melhor sua história 

de vida, e a sociedade em que vive. Como destaca Leopoldo Aires apud. Cavalari 

(1999, p.8) “o verdadeiro ideal educativo é o que propõe a educar o homem 

intelectual, do homem cívico e do homem espiritual”. 

Quando uma criança sabe ler, consegue assimilar melhor o conteúdo 

proposto pelo professor durante a atividade seja ela de português, matemática, 

ciências etc.. Ao contrário de uma criança que escreve e não sabe ler o que 

escreveu, o que se torna para ela grande embaraço, pois não consegue 

acompanhar seus colegas no raciocínio cognitivo, dificultando também o 

desenvolvimento do trabalho do professor que deve voltar mais a atenção a essa 

criança, para que a mesma consiga  ler o que escreve. Na maioria das vezes a 

criança escreve uma palavra mais tem dificuldade para ler, para ela a leitura torna-se 

uma atividade extremamente complexa, distante da sua capacidade de 
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compreensão. Para Soares: 

A leitura, do ponto de vista da dimensão individual de letramento [...], é um 
conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, que se estendem desde 
a habilidade de decodificar palavras escritas até a capacidade de 
compreender textos escritos [...], a leitura é um processo de relacionar 
símbolos escritos a unidade de som e é também o processo de construir 
uma interpretação de textos escritos.(SOARES,2006 p.68)  
 

Na sala de aula é comum encontrar alunos com dificuldades na matemática 

porque não sabe ler os números de forma correta. Diante do problema o professor 

não deve ensinar somente as relações matemáticas, mas também o português 

usado na matemática, na escola tudo que se ensina tem que está ligado á leitura e 

dela depende para se manter e se desenvolver, dentro do contexto social. 

 

 

1.6 Desenvolvimento da leitura 

 

Como já foi mencionado antes. A leitura e a escrita, pode ser adquiridas na 

convivência com pessoas ou instrumentos que favoreçam esse aprendizado. Nas 

turmas do 3º ano, durante a nossa pesquisa, observou-se que, as crianças de 

famílias em que seus pais têm o hábito de ler ou tem acesso a algum instrumento de 

incentivo à leitura, assimilam com maior facilidade as atividades, em quanto as 

crianças que não têm nenhum estímulo por parte da família com relação à leitura, 

apresentam grandes dificuldades na assimilação quanto a questão de ler, casos que 

são bastante comum nessas turmas, principalmente em crianças cujo pais passam a 

maior parte do tempo em suas atividades de trabalho.  

Como se observa, podemos ter várias atitudes perante a leitura. Ela é uma 

atividade profundamente individual e duas pessoas dificilmente fazem uma mesma 

leitura de um texto. Segundo Ferreiro e Teberosky (1985, p. 269): 

Numa leitura utilizamos dois tipos de informação: uma informação visual e 
outra não-visual. A informação visual é provida pela organização das letras 
na página impressa ou manuscrita, mas a informação não-visual é causada 
pelo próprio leitor. A informação não-visual essencial é a competência 
linguística do leitor, [...]. 
 

Uma criança não lê como um adulto. Sendo de um meio social pobre, não lê 

do mesmo jeito que uma criança de um meio social rico; nenhuma delas 

provavelmente lerá da mesma maneira que a professora. O significado de um texto 

para uma criança pobre de periferia não deve ser idêntico ao significado do mesmo 
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texto para um aluno que vive na cidade e seus pais são de classe alta. Cada um lê a 

sua maneira. E isso não é ruim, mas é o que pode acontecer, e cabe à escola 

respeitar a leitura de cada uma. 

 

1.7 Leitura no contexto social 

 

A leitura é uma atividade que requer assimilação de conhecimento, 

interiorização, reflexão. Uma pessoa que não sabe ler é vazia ou subnutrida de 

conhecimento. Algumas pessoas analfabetas conseguem, às vezes, se sai bem 

economicamente, mas não quer dizer que deixa de ser pessoa vazias e pobre 

culturalmente, só a experiência da vida, por mais rica que possa ser não é o 

bastante para fornecer uma cultura social. 

Ao longo da história pode-se observar que o homem conseguiu progredir na 

sociedade por meio da leitura, que sempre fez parte da sua cultura, até os dias 

atuais são encontrados vestígios deixados pelas antigas civilizações que través 

dessas riquezas culturais, foram estudado seus modos de vida, de como faziam a 

leitura do ambiente em que viviam, de como registravam as bravuras do dia a dia, 

das conquistas e perdas. Como prova disso, as civilizações só puderam ser estudas 

por meio desses vestígios deixados por eles. Estudar a história da humanidade, por 

sua vez, é conhecer as mudanças e permanências nas formas de organização 

política, econômica, social e cultural ao longo do tempo. É perguntar como a 

realidade em que vivemos se relaciona com o passado. É compreender a nossa 

própria história de outros grupos sociais.  Desde o inicio da civilização o homem 

sempre buscou se organizar socialmente e nessa organização foram surgindo às 

necessidades, que precisam ser supridas.  

Conforme Pinto (1987, p. 29), “a educação é o processo pelo qual a 

sociedade forma seus membros à sua imagem e em função de seus interesses”. De 

tal conceito, pode-se deduzir que, não o bastante a educação ser um processo 

constante da história de todas as sociedades, ela não é mesma em todos os tempos 

e em todos os lugares, e se acha vinculada ao projeto de homem e de sociedade 

que se quer ver emergir através do processo educativo.  

Tanto a Leitura quanto a cultura sofrem impasse inicial. Pela cultura podemos 

ter as explicações do que se lê de um determinado povo, mais a leitura leva à 
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aquisição da cultura. Quando não conhecemos uma cultura temos dificuldades em 

ler textos produzidos por ela, mas para adquirir os conhecimentos dessa cultura, é 

interessante ler não só o que os outros disseram a respeito dela, mas o que ela 

mesma produziu. A concepção da escrita está ligada à leitura, uma vez que as duas 

fazem parte do processo comunicativo entre o autor e o leitor. Delors (2004, p.82): 

Um dos principais papéis reservado à educação consiste antes de tudo, 
dotar a humanidade de capacidade de dominar o seu próprio 
desenvolvimento. Ela deve, de fato, fazer com que cada um tome seu 
destino na mão e contribua para o progresso da sociedade em que vive, 
baseando o desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos e 
das comunidades. 
 

 Dado esse caráter social, diferentes funções são desempenhadas pela leitura 

e escrita, como informar, auxiliar a memória, opinar, divertir, entre outras que fazem 

parte da vida em uma sociedade letrada, não podendo, dizer que são  atividade 

puramente escolar. Sabemos que os primeiros contatos ocorrem fora do espaço 

escolar.  

 Como fora mencionado antes, a pesquisa foi realizada em Marapanim na 

Escola M. de E.F. Padre José Maria do Vale, onde se percebe ainda uma falta de 

concepção adequada sobre leitura e escrita, o que reflete na visão do aluno sobre 

essas modalidades. No capítulo seguinte faremos uma abordagem sobre a análise 

de dados, na qual falaremos do perfil do município, da sua cultura, em destaque o 

carimbo, das características do local de onde foi realizada a pesquisa, das 

entrevistas com professores, alunos e pais para relacionar melhor teoria e prática. 
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2 CAPÍTULO II - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS: 

2.1 Perfil do Município 

 

   O atual município de Marapanim tem mais de um século de existência, 

localiza-se ao nordeste da capital do estado do Pará, pertence à microrregião do 

salgado, numa área de aproximadamente 688 km2. Limita-se ao Norte com o 

Oceano Atlântico, ao Sul com os municípios de Igarapé Açu e São Francisco do 

Pará, ao Leste com os municípios de Maracanã e Magalhães Barata e ao Oeste com 

os municípios de Curuçá e Terra Alta. Segundo Castro (1998, p. 12). 

A história deste município pode ser dividida em três partes distintas. A 
primeira, com a chegada do Padre João do Souto Maior, por volta de 1656 
(...), a segunda, pode-se dizer que a distribuição das terras que margeavam 
os rios e igarapés deu a devida dimensão para o futuro município (...), a 
terceira e última fase para a implantação do município de Marapanim, vem 
com o Padre José Maria do Vale (...). Portanto, fica claro que a colonização 
do atual município de Marapanim, vem da segunda metade do século XVII. 
 

Evidentemente que a partir da terceira fase é que começa a verdadeira 

história de Marapanim que se inicia com a compra de algumas braças de terras feita 

pelo Padre José Maria do Vale ao Sr. Joaquim Cavaleiro, onde se encontrava um 

engenho que chegou a transformá-lo em escola e o início da igreja da Nª Srª da 

Vitória. O primeiro nome dado ao município foi Bom-Intento, por ser o nome da 

fazenda, princípio de toda história, o segundo foi Marapanim, que significava para os 

índios Pacajás que viviam na comunidade de Arapijó, Nheengatu, “Borboletinha do 

mar” ou “Borboletinha d’água”, outra versão sobre o nome é porque havia grande 

quantidade de árvores chamadas Marapinima e também grande quantidade de 

crustáceos denominados de maraguanim. 

Segundo Castro (1998 p. 16), a Lei 610 de 21 de outubro de 1869, deu a 

povoação Bom Intento, foros de freguesia, já com a promessa de que em breve 

seria elevada à categoria de Vila, fato que veio acontecer em 4 de março de 1874, 

após ter o padre Vale doado por escritura pública suas terras na ilha que foram 

incorporadas ao patrimônio municipal. Portanto a Lei nº 802 de 4 de março de 1874 

elevou a freguesia Bom Intento à categoria de vila de Marapanim e teve sua 

emancipação política pela lei estadual nº 324, 06 de julho de 1895 como cidade de 

Marapanim. 
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        Fotografia 01 - Entrada da cidade de Marapanim; Fonte: Secretaria. 

         Municipal de Cultura e Turismo de Marapanim 

 

Marapanim foi fundado em 12 de outubro de 1862, pelo então padre José 

Maria do Vale, “nascido na cidade Abaetetuba em 1807 foi ordenado sacerdote a 11 

de abril de 1834 pelo bispo do Pará Dom Romualdo de Seixas e faleceu em 09 de 

dezembro de 1883”. O atual município segundo pesquisa do IBGE 2010 possui uma 

população estimada em 26.605 habitantes. A economia está baseada em trabalho 

formal em empresas privadas, serviço público, agricultura de subsistência, pesca 

artesanal e pecuária. Está dividido em região do salgado e região da água doce. 

 O município de Marapanim teve influências de outros povos na sua formação 

populacional, possui uma diversidade cultural baseadas em crendices, mitos, lendas, 

culinária, artesanato, agricultura, pecuária, música e danças, além dos pontos 

turísticos como as praias e rios que são bastante procuradas por turistas de várias 

partes do país. 

 

2.2 Cultura local 

 

A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, pois com o 

passar do tempo ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao 

desenvolvimento do ser humano. Os países podem ser reconhecidos entre si ao 

apresentarem características diferentes. O Brasil sendo um país que sofreu grandes 
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influências de povos estrangeiros desde o início de sua colonização até a 

atualidade, com o encontro e mistura de diferentes etnias surge uma geração 

mestiça com uma grande diversidade cultural. Essas contribuições culturais 

deixadas por nossos ancestrais influenciam atualmente nas crendices, culinária, 

música, danças, etc.  

A principal característica da cultura é o mecanismo adaptativo que é a 

capacidade que o indivíduo tem de responder ao meio de acordo com mudança de 

hábito mais até que possivelmente uma biológica. Acultura é também um 

mecanismo cumulativo porque as modificações trazidas por uma geração passam à 

geração seguinte, aonde vai se transformando perdendo ou incorporando outros 

aspectos procurando assim melhorar a vivência das novas gerações. 

Muitos dos elementos que compõem as manifestações culturais brasileiras 

nascem da imaginação do povo, dando origem às histórias, mitos, lendas e festas 

populares que acontecem anualmente em todo o Brasil, que pela beleza e encantos 

atraem turistas de vários países durante o período de sua realização, destacamos: o 

carnaval do Rio de Janeiro e da Bahia, o frevo em Pernambuco, o boi Bumbá em 

Parintins, a festa de Aparecida, o círio de Nossa Senhora de Nazaré no Pará. Essas 

são algumas das manifestações do povo brasileiro que foram tendo destaque ao 

passar dos anos. 

Como falar da cultura local se não fizer um breve histórico de como se deu a 

formação do povo Marapaniense, baseado em estudos do historiador Joaquim 

Amoras Castro, que dedicou parte do seu tempo em estudar a história do município 

em seu livro que traz como título “Noções da história de Marapanim” e onde destaca 

aspectos culturais do município. 

Os Marapanienses em referências às crendices estão divididos entre 

católicos, evangélicos e umbandistas. Na religião católica, destacam-se as igrejas 

das comunidades que homenageiam os santos padroeiros durante o ano fazendo 

procissões de devoção aos santos. Entre os santos homenageados no município 

destaca-se Nossa Senhora das Vitórias, padroeira dos Marapanienses, cujo círio é 

realizado no segundo domingo de agosto e encerra após oitos dias com a regata de 

canoas à vela no rio Marapanim. Entre os evangélicos estão às igrejas: A 

Assembleia de Deus, Sétimo Dia, Quadrangular, Universal do Reino de Deus, 

Pentecostal da Promessa. Na umbanda existem pessoas macumbeiras, videntes 

que consultam os orixás em busca de melhoria de vida, na saúde, no financeiro, no 
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amor, etc.  

 Citaremos alguns eventos de destaque que acontece em algumas 

comunidades do município durante o ano: festival do bacuri em Bacuriteua, festival 

do caju em Recreio, festival do marisco em Vista Alegre, festival do muruci em 

Livramento, festival do caranguejo em Porto Alegre, festival da tapioca em Boa 

Esperança, festival do açaí em Marudazinho, festival da melancia em Fazendinha, 

festa do Ipiranga em Vila Maú, Carimbó Molhado em Jarandeua. Na cidade, festa 

dos Balões dia primeiro de junho que marca o início da quadra junina e o Forró do 

Chapéu dia trinta de junho, quando encerra a quadra junina; além do aniversário da 

cidade dia seis de julho e o festival do Carimbó que não tem uma data específica 

para acontecer. Todos os eventos reúnem grande número de pessoas que gostam 

de saborear derivados dos frutos regionais, tomar cerveja e dançar. 

 No município, as pessoas se deliciam de diversos pratos típicos da culinária 

Marapaniense como podemos destacar os vários tipos de sucos e doces de vários 

sabores produzidos à base de frutos regionais, as iguarias como mingaus, tacacá, 

coxinha, vatapá, bolos, tapioquinha e também podem saborear os pratos preparados 

de mariscos, peixe frito, caldeirada, caranguejada e outros produtos. 

 Nas comunidades, à maioria das famílias desenvolvem a agricultura de 

subsistência, a pesca artesanal, criação de pequenos rebanhos, que atende o 

comércio interno e externo e contribui para a economia do município. O turismo 

também é o responsável pelo desenvolvimento do município, nos feriados as praias 

e rios são bastante procurados pelos turistas.    

 Um dos maiores destaques da cultura Marapaniense é o carimbó que é 

praticado pelos nativos de acordo com Castro (1998), “é tradição que remonta ao 

século XVII, cuja evolução aconteceu de forma marcante em sítios onde 

predominava os descendentes de escravos”. O berço do carimbo em Marapanim foi 

à localidade de Santo Antônio, atual povoação de Maranhãozinho, localizado as 

margens do rio Para Maú, afluente do rio Marapanim. Ver foto do mestre do carimbó 

abaixo: 
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 Fotografia 02 - O monumento homenageia o grande Rei do Carimbó "MESTRE LUCINDO", na 
entrada da cidade de Marapanim- Mestre Bada. Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 
Marapanim. 

 

O carimbó ganhou destaque pelo mundo à fora pela presença marcante de 

Mestre Lucindo Rabêlo da Costa, filho de pescador, do qual herdou a profissão, era 

analfabeto. Nasceu no dia 03 de março de 1908, no lugarejo de Água Boa, município 

de Marapanim, pois diziam que “o banco da canoa era sua escola,” morreu aos 80 

anos em setembro de 1988, deixados um legado de composições, partituras e um 

trabalho poético abrangente, em que o cotidiano, os costumes, as tradições da 

região do salgado foram exploradas na voz do cantor e compositor. Sua composição 

musical trata sobre a mulher amada, as pescarias, a vida do caboclo, revelando 

elementos dos fazeres, dos costumes e dos fatos corriqueiros do dia a dia. Dessa 

forma, o canto do mestre Lucindo é um canto ecológico em que a natureza, o 

homem caboclo, o cotidiano, são os principais componentes de suas músicas. “O 

Lucindo, no seu pensamento caboclo, porém, de elevado sentimento romântico do 

homem nascido à beira-mar onde as ondas e a brisa macia alisam a pele e embalam 

os cabelos, soube colocar a criatividade cósmica de um poeta nato.” (CASTRO, 

2009, p. 4 a 6). Ver foto da dança. 
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                   Fotografia 03 – Grupo de Dançarinos de carimbó marapaniense 
                   Fonte: carimbodemarapanim.blogsport.com 

 

 Vale lembrar que como forma de valorizar o carimbó Marapaniense, foi criado 

um decreto de lei municipal pelo o vereador Jocivaldo Botelho, que decreta como dia 

municipal do carimbó 5 de dezembro, Lei 686/2009, dando assim maior importância 

à cultura do município. O carimbó é a música e a dança tradicional paraense, cuja 

manifestação ocorre há mais de dois séculos em várias regiões do estado. Junção 

caprichosa do pé batido indígena com o rebolado africano, preservado nas 

comunidades pela oralidade dos mestres populares, em sua maioria pescadores e 

agricultores, tornou-se patrimônio cultural imaterial brasileiro.  Ver foto de grupo de 

carimbo a seguir: 

 

Fotografia 04 – Conjunto de carimbo uirapuru- Marapanim; Fonte: www.diarioonline.com.br 

http://www.diarioonline.com.br/
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 A música tem a capacidade de aglutinar crianças, jovens e adultos deste 

município onde se verifica que os jovens se identificam por um gênero musical, o 

que lhe dá força e a sensação de pertencerem a um grupo, de possuírem um 

mesmo conhecimento. O ambiente sonoro e a presença da música em diferentes e 

variadas situações do cotidiano fazem com que as crianças iniciem seu processo de 

musicalização de forma intuitiva. 

 Daí, o ensino de música, tão importante para o estímulo da criatividade, que 

se tornou obrigatória em toda a educação básica. Sancionada no dia 18 de agosto 

de 2008, pelo presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, lei nº 11.769, 

passou a valer para o ensino fundamental e médio de todas as escolas brasileiras. 

 Nesse caso, trabalhar a música, visa tornar o ambiente escolar mais 

agradável e serve de estímulo na aprendizagem, contribui para a formação do 

indivíduo e reverencia valores culturais, visa contribuir para a formação do processo 

de ensino aprendizagem propiciando à criança novos conceitos e desenvolve 

diferentes habilidades, bem como melhora na comunicação, criatividade, 

coordenação e a memória.  

 

2.3 Perfil da escola  

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Maria do Vale, 

localiza-se à Rua Ledo Martins, nº 430, bairro centro Cidade de Marapanim – PA. Foi 

fundada em 16 de junho de 1976, e recebeu este nome em homenagem ao fundador 

do Município de Marapanim, Padre José Maria do Vale. Ver foto da escola abaixo: 

 

Fotografia 05 – Parte externa da Escola Padre José Maria do Vale Marapanim- PA. 
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06 Fotografias – Parte interna da Escola Padre José Maria do Vale, pesquisa de campo, 2014. 

 

 As atividades da escola estão distribuídas entre 42 (quarenta e dois) 

funcionários, sendo o1(uma) diretora, o1(uma) coordenadora pedagógica, 01 (uma) 

secretária, 02(dois) agentes de portaria, 03(três) vigias, 04(quatro) agentes 

administrativos, 06(seis) serventes, 02(dois) professores de educação física, 

12(doze) professores do 1º ao 5º ano, 01(uma) professora do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), 01(uma) coordenadora do programa mais 

educação e 06(seis) monitores.   

 Na escola são atendidos alunos do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, num 

total de 279 na faixa etária 06 anos a 14, divididos em 13 turmas nos turnos matutino 

e vespertino. A escola dispõe de sete salas de aula, um refeitório, uma secretaria, 

um laboratório de informática, uma diretoria, uma sala do AEE, uma sala do 

programa mais educação, um banheiro adaptado para os alunos com deficiência, 

três banheiros para alunos e funcionários, uma quadra de educação física não 

coberta. 

 A escola trabalha dentro de uma concepção de aprendizagem construtivista, 

seguindo o autor Paulo Freire, tendo como finalidade fazer com que os alunos sejam 

críticos e reflexivos da sociedade as quais pertencem. O projeto político pedagógico 

está em processo de construção. Mas são desenvolvidos projetos didáticos de 

intervenção para melhorar o desempenho dos alunos, sendo que no ano de 2014, 

está desenvolvendo o projeto macro com o tema “Futebol como cultura de Paz” 

tendo como objetivo resgatar os valores éticos, morais, culturais e sociais através do 

esporte. 

 O trabalho pedagógico é desenvolvido a partir dos eixos temáticos propostos 
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pela secretaria de Educação do município, o que não impede que a escola tenha 

autonomia de buscar outros temas para serem trabalhados, dependendo da 

necessidade e considerando o contexto no qual está inserida. 

 A escola atende alunos cujas famílias têm os mais variados níveis 

socioeconômicos, uma vez que são famílias sustentadas com trabalho informal, 

outras com trabalho formal de carteira assinada e outras com benefício do governo 

federal (Bolsa Família), sendo que a maioria reside na zona rural, e depende do 

transporte escolar. 

 

2.4 Pesquisa de campo 

 

O Brasil de tantas mudanças nos coloca diante desta grande caminhada que 

é o saber, este saber possibilita à sociedade uma nova “visão de mundo”, capaz de 

propor uma reflexão sobre sua realidade. Para tanto devemos reconhecer que o 

conhecimento e a educação caminham juntos. 

Os problemas educacionais revelam crescentes interesses de educadores 

pelo assunto, tornando-se objeto de estudo e investigações, mais precisamente o 

analfabetismo, repetência e evasão nas séries iniciais. Foi com este intuito que nos 

interessamos e realizamos uma pesquisa de campo para averiguar as 

consequências resultantes dos processos históricos da educação brasileira. 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal “Padre José Maria 

do Vale” no município de Marapanim, objetivamos com este estudo verificar, analisar 

e entender situação de dificuldade de aprendizagem em turmas A, B e C do 3º ano 

do ensino fundamental no que se refere ao desenvolvimento do processo da 

aquisição da leitura e escrita da língua portuguesa. 

A pesquisa de campo envolveu 03 professoras, 30 alunos e 15 pais, se 

desenvolveu através de questionários com  perguntas abertas 05 (cinco) perguntas 

para os professores, 06 ( seis )  para os alunos e 05 (cinco) para os pais. Segundo 

Lofland apud Treviños (1987, p.141): 

o pesquisador é uma pessoa que deseja conhecer aspectos de vida de 
outras pessoas. Estas, como todos os grupos humanos têm seus próprios 
valores que podem ser muito diferentes dos pesquisadores.  
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2.4.1 Entrevistas com os professores 

 

Objetivando fundamentar nossos questionamentos com as professoras para 

diagnosticar as causas das dificuldades da leitura e escrita dos alunos, idealizamos 

a construção do perfil das referidas professoras. Na primeira parte deste 

instrumento, foram solicitadas às professoras, informações gerais sobre idade, 

formação e experiência profissional. As docentes consultadas encontram-se na faixa 

etária de 40 a 45 anos, quanto à formação profissional as três são licenciadas 02 

(duas ) em Pedagogia e 01(uma) tem o magistério e é licenciada em Ciências da 

Computação. 

 

Quadro 1 

 

PERFIL DAS DOCENTES. 

 

Cód. Idade Formação profissional Tempo de atuação como docente 

P1 40 Pedagoga 13 anos  

P2 44 Pedagoga 18 anos 

P3 45 Magistério/Licenciatura em 

Ciências da Computação 

13 anos 

 

Na entrevista com as professoras das turmas A, B e C obtivemos as seguintes 

perguntas e suas respectivas respostas: 

Pergunta 01: Quais atividades são propostas e que métodos são usados para 

desenvolver a leitura? 

Reposta da professora 1: - Trabalho com recorte, colagem, cartaz e livros, faço 

pesquisas e ditados para   desenvolver a leitura;  

Reposta da professora 2: - Uso ditado a partir de história, quadrinhas e outras 

atividades escritas; 

Resposta da professora 3: - Trabalho com leitura deleite, livros didáticos, pesquisas, 

exposições de trabalhos individuais, jornal, revista e cantinho da leitura.    

Conforme as respostas da pergunta 01, as professoras entrevistadas 

responderam de maneira diferente como utilizam os gêneros textuais na sala de aula 

com seus alunos. A leitura envolve aprendizagem de diferentes habilidades, quanto 
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maior for a experiência de ouvir e ler textos, mais elaboradas será a produção de 

sentidos da parte do leitor. Ler para os nossos alunos é prática fundamental para 

despertar o gosto e o desejo pela a leitura. Nóvoa (1992, p. 26) ressalta que “a troca 

de experiência e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos 

quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e de formando”. 

Pergunta 2: Você trabalha com atividades envolvendo a cultura do município? 

Quais? 

Resposta da professora 1: -  Sim, trabalho com músicas de carimbó; 

 

Reposta da professora 2: -  Sim, trabalho com música de carimbó fazendo com que 

os alunos desenvolvam a escrita e  leitura; 

 

Resposta da professora 3: - Sim, trabalho com músicas de carimbó, danças, 

paródias, parlendas, painéis e teatro. 

Conforme a pergunta, as professoras foram unânimes em responderem que 

trabalham a leitura com os alunos envolvendo a cultura local. Pois relataram que é 

de suma importância trabalhar a música no ensino aprendizagem dos alunos, sendo 

que de forma diferenciada.  

Os professores poderão usar como recurso a musicalidade, no qual no 

município de Marapanim destaca-se o Carimbó, com sua letra e poesia que falam de 

todo um contexto vivenciado pelos educandos, magnificamente mencionado por 

Maciel (1983):  

O amor, a vida, a arte, os encontros e desencontros, a natureza e seus 
encontros, o riso é o pranto, o homem e o homem... Constituem as 
temáticas da poesia do carimbó, a literatura anônima, do mesmo modo que 
o anônimo é o poeta, que faz versos enquanto trabalha, arrancando da terra 
ou do mar seu sustento, e talvez nem tenha consciência da importância de 
seus versos, da verdade que eles encerram, da grandiosidade e sutileza de 
seu canto caboclo. A literatura do carimbó apresenta uma poesia de 
características especiais, única e até certo ponto inédita em se tratando de 
cultura popular. (MACIEL, 1983, p. 118) 

 

Pergunta nº 3: Você já observou algum problema que dificultou na aprendizagem do 

aluno? Qual? 

Resposta da professora nº 1: - Sim, dificuldade de leitura compreensão e 

interpretação de textos; 
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Resposta da professora nº 2: - Sim, dificuldade de compreensão e interpretação na 

leitura e escrita; 

Reposta da professora nº 3: - Sim, dificuldade de interpretação da leitura. 

De acordo com a pergunta, as professoras responderam que seus alunos 

apresentam dificuldades na leitura e interpretação de textos.  O que se percebe é 

que a maioria dos alunos das escolas públicas apresentam sérias dificuldades  

referente a leitura e interpretação, o professor como mediador deve proporcionar 

atividades que possam contribuir para o desenvolvimento da leitura como forma 

prazerosa. Segundo Cury (2003, p.57): 

[...] bons professores cumprem o conteúdo programático das aulas, 
professores fascinantes também cumprem o conteúdo programático, mas 
seu objetivo fundamental é ensinar os alunos a serem pensadores não 
repetidores de informações. 

 

Pergunta nº 04: - Que recurso você utiliza para ajudar as crianças na leitura? 

Resposta da professora nº 1: - Trabalho com jogos didáticos, leitura individual, ditado 

e atividade para casa; 

Resposta da professora nº 2: - Trabalho com jogos de letras e sílabas, revistas, 

jornais, contextualização do conteúdo a partir de histórias e atividades individuais; 

 

Resposta da professora nº 3: - Trabalho com música, pré-texto, vídeo, roda de 

conversa, história real ou imaginária. 

As professoras relataram que utilizam vários recursos didáticos no 

desenvolvimento da leitura dos alunos na sala de aula, porém, vale ressaltar de que 

forma esses recursos são selecionados e como são trabalhados. O processo de 

construção da leitura e escrita é um trabalho que requer muito esforço e boa vontade 

da parte do educador. Segundo Silva, (1994, p.55). “é preciso buscar novos rumos, 

afastando-se da prática pedagógica da educação tradicional, que não valoriza a 

reflexão. Geralmente os problemas são tratados mecanicamente  e o aluno não 

aprende o que está fazendo”. 

Pergunta nº 05: - Que mecanismo a escola tem utilizado para despertar o interesse e 

a curiosidade dos alunos referentes à leitura e  escrita? 

Resposta da professora 1:- A escola trabalha com projetos de intervenção, 

sequência didática e com ações envolvendo a leitura; 
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Resposta da professora 2: - A escola promove a feira cultural onde os alunos 

expõem seus conhecimentos pois têm a função de propiciar o contato com a leitura 

e escrita; 

Resposta da professora 3:- A escola trabalha com projetos de intervenção, ações 

referentes à leitura envolvendo a sequência didática. 

   Baseado nos relatos das professoras pode-se observar que a escola 

desenvolve ações voltadas para o desenvolvimento da leitura e escrita. A escola 

sendo um espaço de convivência social deve proporcionar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento do ensino aprendizagem do educando. Segundo Silva (1998, p.2): 

Através da docência, a escola tem por responsabilidade proporcionar 
condições para que seus alunos conheçam ou recriem o conhecimento já 
existente em diferentes e as; através da pesquisa, a escola lança-se ao 
desafio de criar ou produzir o conhecimento que ainda não existe.  
 

Vale dizer que esse lugar não decorre somente das funções que a escola visa 

em atingir, mas confunde-se com a própria caracterização dos atos de educar-se e 

de ler, que são, em essência, atos de conhecimento de objetos colocados à 

indagação de sujeitos ( professores, alunos, administradores etc...) em estado de 

curiosidade e de busca. 

Constatamos que a pesar das professoras terem bastante teoria a respeito 

das dificuldades encontradas pelas crianças; na prática, esses princípios não são 

encontrados. Quando questionamos sobre o método que utilizam para ensinar. Não 

mencionaram nenhum autor da área educacional. 

De fato, analisando os aspectos qualitativos, percebemos que os alunos 

encontram-se inseguros, conduzindo-os a baixa estima, o que pode ser proveniente 

de problemas familiares ou escolares, prejudicando sua aprendizagem.  Dessa 

forma é necessário que as professoras busquem aperfeiçoamento para que 

melhorem sua prática pedagógica. Diante desse problema, sentimo-nos instigados a 

refletir sobre o modo como é desenvolvido o processo de aquisição da leitura e da 

escrita, considerando que se trata de um problema extremamente relevante, pois ler 

e escrever são ferramentas básicas para que o educando ingresse em uma 

sociedade letrada. 

Baseados nas respostas das professoras, faremos uma análise a partir das 

informações obtidas, com intuito de darmos consistência ao nosso trabalho. Assim, 

considerando as respostas, é possível notar que as professoras foram unânimes em 

relatar que trabalham a leitura na sala de aula com os alunos, sendo que há 
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diferenças de gêneros textuais trabalhados e de estratégias, os conteúdos 

apresentados precisam possuir uma carga de informações que auxiliem no 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos não somente na preocupação dos 

conteúdos em si, mas suas possibilidades de auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem. O professor em sala de aula deve ter autonomia em buscar a melhor 

forma de fazer com que o aluno aprenda. Segundo Freire (2011, p.28): 

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com o educando 
a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos objetos 
cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver com 
discurso “bancário” meramente transferidor do perfil do objeto ou do 
conteúdo. Exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 
“tratamento” do objeto ou do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga 
à produção das condições em que aprender criticamente é possível. 
 

As professoras entrevistadas responderam que utilizam a cultura local no 

desenvolvimento da leitura com músicas envolvendo o carimbó, esses conteúdos 

trabalhados em sala de aula não podem ser utilizados de forma aleatória, é preciso 

que as professoras organizem com objetivo de melhorarem a utilização desses 

recursos. A musicalidade é comum na cultura paraense, especialmente no município 

de Marapanim, que é considerado o berço do carimbó e não pode ser colocado em 

segundo plano, “uma vez que a música é mais utilizada como elemento recreativo e 

não auxiliador no processo de alfabetização”, mencionado por Soares e Rubio 

(2012, p. 2). 

Mas percebe-se que a música é pouco usada para esta finalidade, sendo 

abordada mais como elemento recreativo (como danças nas festas e datas 

comemorativas), por isso é fundamental que se destaque a importância da música 

como fonte de estímulos, equilíbrio, bem-estar, relaxamento e aprendizagem para 

criança. A ação musical deve induzir comportamentos que direcionem as atividades 

lúdicas de alfabetização, escrita, leitura, e que facilitem a compreensão e associação 

dos códigos e signos linguísticos, gerando a construção do saber. 

Diante do problema referente à leitura, as professoras responderam que a 

maior dificuldade de seus alunos é sobre a forma de escrever, ler e interpretar. 

Dessa forma seria importante que se trabalhasse com diversos gêneros textuais 

para ajudar seus alunos, como por exemplo: contar histórias onde o aluno tenha 

possibilidade para explorar o mundo da leitura trava língua, parlenda etc. De acordo 

com Silva (1998, p.22). 
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Sem professores que leiam que gostem de livros, que sintam prazer na 
leitura, muito dificilmente modificaremos a paisagem atual da leitura escolar. 
Mesmo com o preenchimento de todos os quesitos ideais para efetivação 
da leitura na escola, sem a presença de professores devidamente 
instrumentalizados em comunicação escrita, não existirá a mínima 
possibilidade de transformação e avanço. Dessa forma, ao conquistar o ato 
de ler para si mesmo, dentro de condições propícias, o professor estará 
aumentando seu repertório de conhecimentos, o que poderá reverter em 
incremento do trabalho pedagógico. 

2.4.2 Entrevista com os alunos 

 

Durante a entrevista com 30 (trinta) alunos em turmas do 3º ano do ensino 

fundamental, observamos que a faixa etária dos informantes varia em torno de 8 a 

12 anos, (Ver Quadro abaixo). Desse universo, 21 alunos apresentam distorção de 

idade/ano, correspondendo a um percentual de 70% e 9 estão na idade certa que 

corresponde a 30 %.  

Perfil dos alunos do 3º ano da escola “Padre José Maria do Vale” 

 

Código Idade Sexo Turno que estuda 

A 01 09 Anos F 1º Turno 

A 02 12 Anos M 1º Turno 

A 03 09 Anos M 1º Turno 

A 04  11 Anos F 1º Turno 

A 05 09 Anos  F 1º Turno 

A 06 10 Anos  M 1º Turno 

A 07 10 Anos  M 1º Turno 

A 08 09 Anos  F 1º Turno 

A 09 12 Anos  F 1º Turno 

A 10 09 Anos  M 1º Turno 

A 11 13 Anos  F 1º Turno 

A 12 09 Anos  F 1º Turno 

A 13 08 Anos F 1º Turno 

A 14 10 Anos M 1º Turno 

A 15 08 Anos M 1º Turno 

A 16 09 Anos M 1º Turno 

A 17 11 Anos M 1º Turno 

A 18 08 Anos M 1º Turno 

A 19 08 Anos F 1º Turno 

A 20 10 Anos  F 3º Turno 

A 21 08 Anos M 3º Turno 
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A 22 09 Anos  F 3º Turno 

A 23 08 Anos M  3º Turno 

A 24 09 Anos  F 3º Turno 

A 25 09 Anos  F 3º Turno 

A 26 11 Anos  F 3º Turno 

A 27 08 Anos  F 3º Turno 

A 28 08 Anos M 3º Turno 

A 29 08 Anos M 3º Turno 

A 30 09 Anos F 3º Turno 

 

Esses dados levantados no quadro acima foram importantes para construirmos o 

perfil dos educandos, que apresentam uma grande distorção de idade em relação ao 

seu desenvolvimento escolar. 

 

 
 

 

Gráfico 1: Distorção de idade/ano 

 

 

Demonstrativo das entrevistas com os alunos da professora  
 

 
Cód. Você gosta de ler? 

Que tipo de 

texto? 

Você 

consegue 

entender as 

explicações 

da 

professora? 

É atenciosa? 

Faz 

perguntas? 

Como seus 

pais 

participam 

de sua vida 

escolar? 

Sua 

professora 

incentiva na 

leitura? De 

que forma? 

Você tem 

dificuldades 

na leitura? E 

o que a 

professora 

faz para você 

melhorar? 

A professora 

trabalha com algum 

tipo de música de 

cantores 

Marapaniense?  

9; 30% 

21; 70% 

Distorção de idade/ano 

alunos na idade certa 

alunos em distorção de 
idade 
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A 01 Sim, contos e 

fabulas. 

Sim, sim, 

sim. 

Ajudam nas 

tarefas 

escolares 

Sim, por 

meio de 

livros 

didáticos. 

Sim, trabalha 

com ditado e 

cópia. 

Trabalha com 

músicas de carimbo 

A 02 Sim, poemas Não, sim, 

sim. 

Ajudam nas 

tarefas da 

escola e 

participam 

das 

reuniões 

Sim, 

trabalha 

com jogos. 

Sim, trabalha 

com leitura 

individual. 

Não lembro 

A 03 Sim, revista em 

quadrinho. 

Sim, sim, 

sim. 

Ajudam na 

tarefa 

escolar e 

participam 

das 

reuniões  

Sim, leitura 

de 

pequenos 

textos. 

Sim, trabalha 

com cópias e 

ditados. 

Não  

A 04 Sim, historinhas  Sim, sim, 

sim. 

Ajudam nas 

tarefas 

escolares e 

das 

reuniões 

Sim, 

incentiva 

por meio de 

jogos. 

Sim, trabalha 

com leitura 

individual. 

Sim, músicas de 

carimbo. 

A 05 Sim, revistinhas Sim, um 

pouco, não. 

Participam 

das 

reuniões e 

das 

atividades 

da escola 

Sim, 

trabalha 

com leitura 

deleite. 

Sim, trabalha 

com 

pequenos 

textos. 

Sim, músicas de 

carimbó. 

A 06 Sim, poema Sim, sim, 

não. 

Participam 

das 

reuniões e 

nas tarefas 

da escola 

Sim, 

trabalha 

com 

músicas e 

jogos. 

Sim, trabalha 

com leitura 

nos livros 

didáticos. 

Sim, carimbó e 

brega. 

A 07 Sim, poemas e 

músicas. 

Sim, sim, 

sim. 

Participam 

de todos os 

eventos que 

a escola 

promove e 

das 

atividades 

escolares. 

Sim, cópias 

e textos. 

Sim, 

pequenos 

textos e 

leitura 

individual. 

Sim, carimbó e 

poemas. 

A 08 Sim, livros e Sim, 

revistas. 

Mais ou 

menos, sim, 

sim. 

Ajuda no 

dever de 

casa e 

reuniões da 

escola 

Sim, textos 

e poemas. 

Sim, leitura 

em livros 

didáticos. 

Sim, carimbo 

A 09 Sim, historinhas Sim, sim, 

sim. 

Atividades 

da escola e 

em reuniões 

Sim, cópias 

e ditados. 

Sim, leitura 

individual. 

Carimbó 

 

 

 

A 10 Sim, revistas em 

quadrinho. 

Sim, sim, 

sim. 

Ajuda nas 

atividades 

da escola e 

em outros 

eventos 

Sim, 

poemas e 

jogos de 

palavras. 

Sim, leitura e 

textos. 

Carimbó e poesia 

 

Demonstrativo da entrevista com os alunos da professora 2 

 

Cód. Você gosta Você Seus pais Sua Você tem A professora 
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de ler? Que 

tipo de texto? 

consegue 

entender as 

explicações 

da 

professora? 

É atenciosa? 

Faz 

perguntas? 

participam 

de sua vida 

escolar? 

professora 

incentiva na 

leitura? De 

que forma? 

dificuldades 

na leitura? E 

o que a 

professora 

faz para 

você 

melhorar? 

trabalha com 

algum tipo de 

música de 

cantores 

Marapaniense?  

A 01 Sim, livros de 

historinhas. 

Sim, sim, 

sim. 

Sim, nas 

tarefas da 

escola. 

Sim, por 

meio livro 

didático. 

Sim,trabalha 

com livros 

didáticos 

Sim, carimbo 

A 02 Sim, gosto 

de ler 

historinhas. 

Não,sim,sim Sim, nas 

tarefas da 

escola e nas 

reuniões. 

Não, Sim, às 

vezes ela 

trabalha 

com jogos. 

Não 

A 03 Sim, revistas, 

gibis e livros. 

Sim,sim,sim Participa 

das reuniões 

e atividades 

escolares 

Sim, por 

meio de 

livros e 

cópias. 

Sim, faz 

leituras por 

meio de 

cartelas. 

Sim, música de 

carimbó. 

A 04 Sim, revista 

e gibis. 

Sim,sim,sim Sim, das 

reuniões e 

das tarefas 

da escola. 

Sim, por 

meio de 

historinhas. 

Sim, 

trabalha por 

meio de 

jogos, e 

leitura de 

pequenos 

textos. 

Sim, carimbo e 

poesias. 

A 05 Sim, músicas 

e historinhas. 

Sim,sim,sim Sim, nas 

tarefas da 

escola e 

reuniões. 

Sim, música 

e livros 

didáticos. 

Sim, leitura 

no livro 

didático. 

Sim, carimbo 

A 06 Sim, poesias Sim,sim,sim Atividades 

da escola e 

reuniões 

Sim, 

poesias 

Sim, 

trabalha 

com leituras 

no livro 

didático. 

Sim, carimbó e 

cantigas de 

roda. 

A 07 Sim, 

chapeuzinho 

vermelho. 

Sim é muito 

atenciosa, 

não faz 

perguntas. 

Sim,participa 

das reuniões 

na escola e 

nas tarefas 

escolares 

Sim,trabalha 

com livros e 

poemas 

Sim, 

trabalha 

com leitura 

individual. 

Não 
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A 08 Sim,história 

em 

quadrinhos 

Não,sim,não Participam 

das 

atividades 

da escola e 

reuniões 

Sim, por 

meio de 

textos e 

poemas. 

Sim, 

trabalha 

com leitura 

no quadro. 

Trabalha com 

músicas de 

carimbó 

A 09 Sim, 

historinhas 

Não, e que a 

professora é 

atenciosa e 

faz 

perguntas. 

Não 

participam 

porque 

trabalham 

às vezes 

ajudam na 

tarefa da 

escola 

Não Sim, não faz 

nenhuma 

atividade. 

Não 

A 10 Sim, 

revistinha 

Sim é muito 

atenciosa e 

pergunta 

Participam 

das reuniões 

Sim, 

distribui 

livros de 

histórias 

para fazer 

leitura. 

Sim, auxilia 

na leitura 

individual. 

Sim, música de 

carimbó de 

mestre Pelé. 

 

Demonstrativo da entrevista com os alunos da professora 3 
 

Cód. Você gosta de ler? 

Que tipo de texto? 

Você 

consegue 

entender as 

explicações 

da 

professora? É 

atenciosa? 

Faz perguntas 

Seus pais 

participam 

de sua vida 

escolar? 

Sua 

professora 

incentiva na 

leitura? De 

que forma? 

Você tem 

dificuldades 

na leitura? E 

o que a 

professora 

faz para 

você 

melhorar? 

A professora 

trabalha com 

algum tipo de 

música de 

cantores 

Marapaniense?  

A 01 Sim, contos Sim, sim, sim Ajudam nas 

atividades 

da escola 

Sim, 

fazendo 

leitura 

individual. 

Sim, 

trabalha com 

leitura 

individual. 

Sim ,carimbo 

A 02 Sim história em 

quadrinhos 

Sim, sim, sim Ajudam nas 

atividades 

escolares 

Sim, por 

meio de 

texto e 

versos. 

Não Sim, carimbo 

 

A 03 Sim, poesias, livros Sim, sim ,sim  Ajudam nas 

tarefas da 

escola e 

participam 

de reuniões 

Sim, leitura 

em livros. 

Não  Carimbó e 

poemas  

A 04 Sim, poesias  Sim, sim, sim Ajudam nas 

tarefas da 

escola  

Sim, por 

meio de 

leituras de 

pequenos 

textos. 

Sim, 

trabalha com 

jogos. 

Não  

A 05 Sim revistas e gibis Não, sim,sim Participam Sim, por Sim, Não  
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das reuniões 

e nas tarefas 

da escola 

meio de 

historinhas 

literárias. 

trabalho com 

jogos e 

leitura de 

livros. 

 

A 06 Sim, textos 

literários. 

Não, não, não Ajudam nas 

tarefas da 

escola 

Sim, 

trabalha 

com jogos 

de palavras. 

Sim, 

incentiva na 

leitura de 

livros. 

Carimbó 

  

A 07 Sim, livros de 

histórias infantis. 

Sim,sim, sim  Ajudam nas 

tarefas da 

escola 

Sim, leitura 

individual. 

Sim, 

trabalha com 

produção de 

pequenos 

textos. 

Carimbó  

A 08 Sim, livros de 

historinhas. 

Não, sim, 

sim. 

Ajudam nas 

tarefas da 

escola e nas 

reuniões  

Sim, por 

meio de 

livros. 

Não,  Carimbó  

A 09 Sim, jornal e livros. Sim,sim,sim, De reuniões 

e das 

atividades 

da escola 

Sim, por 

meio de 

trabalhos 

expositivos. 

Não  Carimbó  

A 10 Sim, música  Não,sim, sim Nas 

atividades 

da escola e 

nas reuniões 

Sim, texto e 

poesia. 

Não  Carimbó  

 

A pesquisa realizada com os alunos das professoras 1,2 e 3 contou com 14 

alunos do sexo masculino e 16 do sexo feminino, sendo que todos residem com os 

pais. Os alunos ao serem questionados se tinham dificuldades na leitura, 25 

responderam que ”SIM,” que corresponde a 83%, e 5 responderam que ”NÃO”; que 

corresponde a 17%, quando  perguntamos sobre as preferências de leitura,  uns 

responderam que gostam de ler revistas e gibis; outros, livros de historinhas infantis, 

poemas, jornal, revistas em quadrinho e música. Notamos que há interesse por parte 

dos alunos para o aprendizado da leitura, o que falta é motivação por parte dos 

professores. Assim, é importante criar condições onde meninos e meninas possam 

desenvolver estratégias de compreensão de textos, bem como situações em que 

sejam possibilitadas produções textuais de forma significativa. Assim, o trabalho com 

as letras de músicas de carimbó poderão auxiliar nesse caso, como sugeriremos 

mais adiante.  

De acordo com os PCNs 

Leitura e escrita são práticas complementares fortemente 
relacionadas, que se modificam mutuamente no processo de 
letramento- a escrita transforma a fala (a construção da “fala letrada”) 
e a fala influencia a escrita (o aparecimento de “traços de oralidade” 
nos textos escritos). São práticas que permitem ao aluno constituir 
seu conhecimento sobre diferentes gêneros, sobre os procedimentos 
mais adequados para lê-los e escrevê-los e sobre as circunstâncias 
de uso da escrita. É nesse contexto considerado que o ensino deve 
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ter como meta formar leitores que sejam capazes de produzir textos 
coerentes, coesos, adequados e ortograficamente escritos- que a 
relação entre essas atividades deve ser compreendida. (PCNs 
volume 2,1997, p.52/53). 
 

 No entanto, para que os alunos possam participar das diferentes situações de 

interação, precisam desenvolver autonomia de leitura e escrita. Para que de fato as 

crianças estejam alfabetizadas aos oito anos de idade, necessitamos promover o 

ensino do sistema de escrita desde o primeiro ano do Ensino Fundamental e garantir 

que os conhecimentos relativos às correspondências grafofônicas sejam 

consolidadas nos dois anos seguintes. Por outro lado, não basta dominar o Sistema 

de Escrita Alfabética, mas a criança deve desenvolver a habilidade de fazer uso 

desse sistema em diversas situações comunicativa. Segundo (KLEIMAN,2005, p.34)  

É com base nestas ideias que tomamos usos dos gêneros textuais como ponto de 

partida para prática pedagógica, com objetivo primeiro de propiciar a vivência destas 

práticas também em ambiente escolar e despertar nossos alunos para o uso além 

dos muros da escola. Ensinar por meio dos usos dos gêneros textuais significa 

promover um ensino voltado para a vida, que propicie verdadeiramente a formação 

do cidadão participativo das práticas sociais que envolve a cultura escrita. 

Nessa perspectiva, o aluno vem para escola com vontade e curiosidade de 

construir, transformar e elaborar novos conceitos a partir do que já sabe e do que 

virá apreender. Nesse movimento, transforma-se em um cidadão, consciente de 

seus direitos e deveres, além de construtor e reconstrutor da sociedade em que vive. 

Gráfico referente ao resultado da pesquisa de campo em turmas do 3º ano da 

Escola Padre José Maria do Vale. 
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                  Gráico 2: Total de alunos entrevistados 

             

 Diante das respostas dos alunos pesquisados, pode-se observar que a 

maioria precisam de um trabalho de intervenção referente a leitura, para que estes 

possam avançar em sua aprendizagem. Dos alunos entrevistados 17% não 

apresentaram dificuldades na leitura e 83 % apresentaram dificuldades para realizar 

leitura. Para isso, é necessário que os professores busquem meios para transformar 

as aulas em momentos de construção do conhecimento. Conforme Souza (2007, 

p.111) “o professor deve ter formação e competência para utilizar os recursos 

didáticos que estão a seu alcance e muita criatividade”.  

 Quando a criança ouve leitura de histórias, notícias, ela é capaz de indagar, 

discutir, duvidar sobre ela, estimulando o pensar, o escrever, o criar, o recriar e 

consequentemente transmitir o que leu. 

 

2.4.3 Entrevista com os pais 

 

De acordo com a análise dos questionários aplicados a quinze (15) pais 

percebemos que os entrevistados confirmaram que seus filhos apresentam 

dificuldade quanto á leitura e escrita.  

Pergunta 1 - Quando perguntamos aos pais. Você observa se a professora 

desenvolve atividades referentes a cultura local? 

25; 83% 

5; 17% 

Total de alunos 30 

Alunos com dificuldades 
de leitura 

Alunos sem dificuldades de 
leiura 
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 Em respostas 09 dos pais entrevistados disseram que sim, que as 

professoras trabalham atividades envolvendo a cultura local. Em relato da mãe da A. 

03, da P 3 “Observo que a cultura local é muito desenvolvida pela professora, pois o 

nosso carimbó é uma cultura que atrai tantas pessoas que moram no município, 

como também os turistas”. Enquanto 06 dos pais entrevistados desconhecem 

qualquer atividade relacionada a cultura local. Em relato do pai da A.03 da P1, 

“Nunca vi nenhuma atividade no caderno do meu filho envolvendo a cultura local o 

carimbó”. 

 

 Pergunta 2 - Com você vê a escola com relação ao ensino aprendizagem, é 

comprometida com os alunos? 

 

Resposta: Os pais foram unânimes em afirmar que a escola é comprometida com o 

ensino dos alunos, mas precisa melhorar, segundo depoimentos de pais que 

frequentaram a escola, o ensino evoluiu bastante,  relataram que no período em que 

estudaram não tinham direito de questionar o professor, as lições eram decoradas e, 

eram punidos quando não atingiam os objetivos propostos pelo professor.  

 

Pergunta 3 - Você incentiva seu filho na aprendizagem da leitura? Como? 

 

Resposta: Todos responderam que sim, apesar de alguns pais serem analfabetos, 

mesmo assim incentivam seus filhos nas atividades da escola por meio de aulas de 

reforço, ou alguém da família que domina a leitura, alguns relataram que seus filhos 

apresentam dificuldades na leitura pois começaram frequentar a escola após os sete 

anos de idade, motivo doença e viagem, os pais que possuem um conhecimento 

melhor ou seja tem nível de estudo mais elevado disseram ler para os filhos 

,revistas, livros de historinhas, poemas etc. 

 

4- Na sua opinião é importante trabalhar a música na sala de aula? Por quê? 

 

Resposta: Os pais responderam que sim, porque a música é uma das formas 

simples, rápidas e chamativas para o aluno ter interesse tanto na escrita quanto na 

informação. O Brasil com sua diversidade cultural apresenta vários estilos musicais 



48 

 

que desperta interesse de criança, jovens e adultos sem contar que a música 

contribui para que a criança viaje no mundo mágico e imaginário.  

 

5- Você participa da vida escolar de seu filho? Como?   

 

Resposta: Apenas 06 pais disseram  que participam ativamente da vida escolar de 

seus filhos, os demais ou seja 09 pais se justificaram alegando trabalhar  em 

pescaria, agricultura,  casa de família. De acordo com os quadros,1,2 e 3, as 

crianças responderam que seus pais participam de sua vida escolar, mas não foi o 

que detectamos, os pais que participam  disseram que, quando tem o plantão 

pedagógico vão até a escola para receber as avaliações de seus filhos, e quando a 

direção manda convite para reunião com os pais, e da festas comemorativas que a 

escola promove. Mediante as respostas dos pais  observamos que existe um grande 

problema que é justamente  a ausência da família no acompanhamento escolar de 

seus filhos, os adultos que participam da vida da criança têm papel fundamental no 

aprendizado da leitura e escrita . 

 Avaliando a entrevista realizada com 15 (quinze) pais, constatamos que 09 

(nove) estão conscientes de que seus filhos apresentam dificuldades na leitura e, 

por conseguinte, não têm domínio da escrita. Também não foi possível realizar a 

entrevista com todos os pais dos alunos que apresentam dificuldade na leitura, pois 

alguns são pescadores, agricultores, outros trabalham em casa de família, moram 

na zona do campo. Dos pais entrevistados 06 ( seis) desconhecem que a professora 

trabalhe com algum tipo de música Marapaniense na sala de aula, ressaltam que 

trabalhar com a música é muito importante, servindo de estímulo para as crianças e 

contribuindo para um ambiente harmonioso . Todavia, essas respostas nos mostram 

que se as professoras utilizassem as letras do carimbó, uma vez que essas não são 

desconhecidas pelos alunos, o processo de alfabetização seria bem mais proveitoso 

e certamente os incentivaria o conhecimento de outras, que é o que comumente 

acontece com a leitura de gêneros de interesse deles.  

Ao entrevistarmos os pais, houve alguns relatos de que seus filhos iniciaram 

os estudos tardiamente, após os sete anos, que tiveram contato com a escola, 

segundo eles, os filhos não sabiam ler, estes foram um dos fatores que contribuíram 

para que  não conseguissem avançar. Compreendemos que o processo de 

aquisição de leitura e escrita iniciasse muito antes de a criança entrar na escola. 
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Isso ocorre, a partir do momento em que ela entra em contato com o mundo adulto, 

recebendo estímulos para depois chegar à escrita convencional. Considerando a 

pesquisa qualitativa e quantitativa, realizada na escola Padre Vale, alcançamos os 

resultados significativos acerca das dificuldades que os alunos se encontram, cujo 

índice maior é a leitura e escrita. 

De modo geral, vimos que as principais dificuldades no processo da leitura e 

escrita é provenientes de um conjunto de fatores, como a falta de acompanhamento 

individual tanto na escola quanto no ambiente familiar, uma vez que os pais também 

apresentam dificuldades em acompanhar as atividades de seus filhos principalmente 

aqueles que ainda não dominam a leitura e escrita. Assim sendo, os processos de 

leitura e de escrita na escola podem ser discutidos sob diferentes perspectivas, mas 

um ponto que se deve considerar em toda abordagem é o fato de que se trata de 

processos que se dão de modo produtivo, dinâmico, e principalmente, que 

acontecem em todos os contextos de relações de interação social, que envolvem 

sujeitos. 

É necessário estabelecer um processo de interação entre a família e a escola 

para que juntos possam contribuir para uma aprendizagem realmente prazerosa e 

significativa. De acordo com o Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA,2004). É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação e à convivência familiar e comunitária 

(ECA,2004, p.11). A família e a escola são pontes para ajudarem o aluno perceber, 

através do espaço e do tempo essas mudanças ocorridas no mundo, sem prejuízo 

para seu desenvolvimento humano. 

Após a realização das análises das entrevistas resultantes dos sujeitos da 

pesquisa, abordaremos no próximo capítulo uma proposta de projeto de Intervenção 

para contribuir com o trabalho dos professores de Marapanim, nas turmas do 3º ano 

a fim de minimizar a situação referente ao déficit da leitura e escrita. 
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3 CAPITULO III - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

3.1 GÊNEROS TEXTUAIS: MÚSICAS FOLCLÓRICAS (CARIMBÓ) 

 

 

A escola, com a democratização do ensino tem se aberto para grupos sociais 

que antes não acolhiam, ao mesmo tempo que encontra dificuldades para se abrir 

para os novos conhecimentos trazidos e demandados por estes, até então 

desconhecidos. Essas dificuldades ocasionaram episódio de exclusão das mais 

diferentes e perversas formas. Em reação a isso, a sociedade aciona diversos 

mecanismos reguladores, procurando oferecer garantias legais que assegurem o 

acesso a direitos universais para os que fazem parte da comunidade escolar. 

Estamos nos referindo a situações como o aluno ter acesso ao seu direito de 

aprendizagem, e o professor a condições de trabalho instituído em leis que devem 

ser cumpridas por Estado e Município. 

Neste capítulo temos em vista prover aos professores propostas de 

intervenções para que possam atender aos seus alunos em suas diversas 

necessidades de leitura e escrita. Trabalhar os gêneros textuais é de sumo 

importância, é um instrumento significativo para o processo de ensino-aprendizagem 

no espaço escolar permitindo e facilitando o desenvolvimento das habilidades de 

oralidade e escrita  pelos educandos. Assim, o grande desafio ao professor é deixar 

de lado práticas centradas em atividades de repetição e de memorização. Como 

vemos que: 

A prender é uma ação humana criativa individual, heterogênea e regulada 

pelo sujeito da aprendizagem, independente de sua condição intelectual serem mais 

ou serem menos privilegiada. São as diferentes ideias, opiniões, níveis de 

compreensão que enriquecem o processo escolar e clareiam o entendimento dos 

alunos e professores. Essa diversidade deriva das formas singulares de nos 

adaptarmos cognitivamente a um dado conteúdo e da possibilidade de nos 

expressarmos abertamente sobre ele. (BRASIL, 2007, a p. 17)  

 

Sendo assim, sugerimos as seguintes propostas de modo que as músicas e 

poemas de Mestre Lucindo  possam contribuir para o trabalho do professor. 

 

Eu nasci na verde rama/ Naquela terra mineira/ Meu pai foi peão paulista/ 
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Minha mãe foi boiadeira / Gozei a minha infância/ Na campina brasileira/ Na costa 

de um burro branco/ foi a minha brincadeira.  

                                                    .                                     (Mestre Lucindo) 

 

Veado do mato é bicho corredor/ Corre, veado, lá vem caçador!/ Lá vem 

caçador, lá vem caçador/ Corre veado, lá vem caçador. 

                                                                                           (Mestre Lucindo) 

Em cima daquele morro / Passa boi, passa boiada/ Onde passa a moreninha/ 

Do cabelo cacheado/ Olha a volta que o carneiro deu!/ olha a volta que o carneiro 

dá... 

                                                                                           (Mestre Lucindo) 

 

Menina bonita tem seu anel de ouro/ Parece um tesouro no dedinho dela/ Ai 

quem me dera que eu fosse rico/ Se eu tivesse dinheiro, casaria com ela. 

                                                                                           (Mestre Lucindo) 

 

 

3.2 Elaboração de projeto voltado para a leitura 

 

 
PROJETO DE LEITURA DE TEXTO LITERÁRIO  

 

Objeto de estudo: Leitura e escrita de músicas de carimbó, poemas e lendas. 

Sujeito do estudo: Aluno do 3° ano do ensino fundamental. 

Duração: 1 semana 

Objetivo geral: Despertar o prazer pela leitura, colaborando para a formação de 

leitores e o desenvolvimento do comportamento leitor, através da descoberta da 

leitura e das rodas de socialização das mesmas, proporcionando troca de ideias. 

 Objetivos específicos: 

-Ler e analisar obras literárias 

-Estimular a leitura de textos literários 

-Provocar no aluno a capacidade de se tornar um leitor 

-Oportunizar uma roda para socialização 
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Justificativa: 

 

A educação linguística de crianças do ensino fundamental, 3° ano, pode ser 

contemplada com a leitura de textos literários: poemas, músicas e lendas. 

Emília Ferreiro (1985, p.12) sintetiza que não é necessário esperar que seu 
educando já saiba ler para iniciar o trabalho com a leitura. O educador poderá 
trabalhar leitura desde o início da escolaridade, com textos que pertencem à 
tradição oral. São textos que as crianças normalmente conhecem, gostam de 
cantar ou recitar, e memorizam com muita facilidade. Eles possibilitam 
avanços em suas hipóteses a respeito da língua escrita, e propiciam 
problemas para diferentes níveis de conhecimentos. São os gêneros: 
parlendas, cantigas, músicas, poemas, quadrinhas etc.  

 

Assim o projeto surge da necessidade de alternativas como intervenção para 

solucionar problemas de leitura, escrita e aprendizado dos alunos do 3° ano, da 

escola Padre José Maria do Vale, pois diante de nossa pesquisa foi possível 

perceber que o problema maior é a dificuldade na leitura e escrita. Formar leitores é 

uma tarefa que começa antes mesmo da alfabetização e se estende por toda a vida 

escolar, daí a importância deste projeto, que tem por finalidade propiciar momentos 

significativos, aprimorando  o gosto pela leitura e escrita. 

Metodologia: 

A metodologia será desenvolvida por meio de: 

Rodas de leitura. 

Trabalhar com palavras do texto. 

Produção de texto. 

Atividade de caça palavras. 

Atividade de palavras cruzadas. 

Recursos didáticos: 

Livros didáticos, CD, revistas, jornais, gibis, DVD, cartolina, lápis de cor e cola. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

atividades Seg. feira Ter. feira Qua. feira Qui. feira Sex. feira 

Produção 

textual 

       X        X  

Leitura e 

interpretação 

         X      X   
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de texto 

Leitura 

individual 

         X        X 

Leitura em 

grupo 

                X  

 

 

Avaliação: 

Apresentação de um sarau de poemas 

A evolução da leitura e escrita 

Compreensão do texto lido. 

Observação direta do professor. 

Realização das atividades 

Análise reflexiva constante das atividades em sala de aula. 

Referência bibliográfica 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo, Cortez, 1985. 

FREIRE, Paulo Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 

educativa São Paulo, Paz e Terra, 2011. 

 

3.3 Trabalhando o texto da música" PESCADOR" na sequência 
didática. 

 

 

Como proposta de intervenção, na tentativa de perseguir a autonomia dos 

professores para investir na aprendizagem do aluno, oferecendo-lhes condições 

didáticas propícias para a situação problema, organizamos a sequência didática.  

Embalados na melodia do compositor paraense mestre Lucindo, que com sua 

sabedoria popular traduza capacidade de pensar e produzir conhecimentos a partir 

da relação do homem com a natureza nos da inspiração em mergulhar nesse 

oceano de cultura e significados para emergir a aprendizagem da leitura e escrita, 

nossa sugestão é que o professor inicie lendo a letra da música para os alunos, 

perguntando se eles já ouviram esse texto, se é familiar aos seus ouvidos. É 

provável que algum aluno diga que é uma letra de música, então pode-se aproveitar 

o momento para apresentar a melodia. Há necessidade de repertoriar o aluno de 

textos dessa natureza, como situação didática oportuna, para que os alunos 
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aprendam que a linguagem falada se transforma em escrita e vice versa. 

Recomendamos que na condução do trabalho, prossiga-se com a realização 

da sequência. Isso porque não se trata de atividades soltas, considerando a forma 

como foram organizadas, dia após dia, e uma após a outra, devem ter uma lógica, 

encadeamento de ideias e desafios, que se bem trabalhada, pode incidir no melhor 

desempenho da compreensão da escrita pelo aluno, como abaixo. 

 

1º Dia 

 

Atividade de rotina em sala (calendário, ficha de nomes dos alunos). Apresente para 

a turma a agenda do dia. Converse sobre a letra da música, já que esta é uma forma 

de produzir ou transmitir o que é belo, sendo o principal veículo de divulgação no 

que se refere à cultura. 

Exponha na sala de aula em um papel 40 kg a letra da música. Explique porque a 

escrita de uma música se estrutura dessa forma. Leia a música para os alunos, 

pergunte se eles conhecem a letra. Faça perguntas: Que estilo de música é esta? É 

samba, brega, frevo, carimbó, forró? Vamos cantar a letra da música.   

 

Pescador 

 

Compositor: Mestre Lucindo 

 

Pescador, pescador por que é 

Que no mar não tem Jacaré? 

Pescador, pescador por que foi 

Que no mar não tem peixe-boi? 

Eu quero saber a razão  

Que no mar não tem tubarão? 

Eu quero saber por que é  

Que no mar não tem jacaré? 

Ah! como é bom pescar  

Na beira mar  

Em noite de luar  

Ah! como é bom pescar 

Na beira mar  

Em noite de luar  
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Construa com os alunos um glossário de palavras. Peça para os alunos colocarem 

as palavras em ordem alfabética (Pode até explorar elementos gramaticais): 

 

A                                                        N- NOITE 

B-  BOM, BEIRA                                 O 

C- COMPOSITOR                             P- PESCADOR 

D                                                        Q- QUERO 

E                                                        R- RAZÃO 

F                                                        S 

G                                                        T- TUBARÃO 

H                                                        U- UM 

I                                                          V 

J- JACARÉ                                         W 

K                                                         X 

L- LUCINDO, LUAR                           Y 

M- MESTRE, MARJ          

 

Elabore com os alunos um álbum de peixes que vivem em água doce e em água 

salgada: 

           

  Modelo da capa do álbum 

 

 

 

Peixes que vivem na água doce e água salgada 

 

 

NOME ___________________________ 

TURMA __________________________ 

TURNO __________________________ 

PROFESSOR (A) __________________ 

ESCOLA _________________________ 
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            Modelo da folha 

 

 

                        Desenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        tubarão 

 

                        TUBARÃO 

 

                         Tubarão 

 

 

PARA CASA: Pedir aos alunos que façam uma lista de animais que vivem na região. 

Orientações para intervenção junto aos alunos no decorrer das atividades: 

Observe a escrita das palavras dos alunos; Pergunte o que está escrito; Leia o que 

escreveu; diga que o que está escrito não representa a escrita convencional; A letra 

selecionada não corresponde à inicial da palavra: Tem ausência de letra na sílaba; 

Observe se o aluno tem escrita espalhada e faça a correção como se escreve. 

2º dia 

Atividade de rotina (calendário ficha de nome). Apresente para a turma agenda do 

dia. 

Retome o dever de casa e observe a maneira como os alunos escreveram. Orientem 

para que melhorem a escrita.  

Retome à música, pergunte o nome do compositor (como é escrito, faça os alunos 
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lerem e escreverem). Leve para sala de aula a biografia e estilo musical de mestre 

Lucindo, informando quem foi, nacionalidade, naturalidade. Deixe exposto na sala de 

aula. 

Dê continuidade à elaboração com os alunos do Álbum. Convém propor em grupo, 

assim podem comparar as produções.       

Atividade no quadro forme cinco palavras da música com as sílabas abaixo 

 

CA CIN LU PES RÉ DOR DO JA DA 

 

 

 ____________, ___________, ____________, ___________, ___________ 

 

FAÇA UM DITADO COM AS PALAVRAS: tubarão, peixe-boi, noite, luar, mar, 

compositor. 

Retome as palavras do ditado e faça a correção no quadro, escrevendo as palavras, 

conforme a hipótese da escrita dos alunos de modo a confrontá-las. 

ATIVIDADE PARA CASA: Na sua família há pescador? O que ele pesca? Que 

material ele usa na pescaria? 

Orientações para intervenções junto aos alunos no decorrer das atividades: 

Observe a escrita das palavras dos alunos; Pergunte o que está escrito; Leia o que 

escreveu; Veja se o aluno escreveu corretamente as palavras se há ausência de 

letra; Faça a correção mostrando como se escreve.   

3º dia  

Atividade de rotina: calendário, ficha de nomes. Apresente à turma a agenda do dia.  

Retome o dever de casa e observe o que os alunos responderam. 

Retome a música, entregue a folha com o nome da música para cada aluno. 

Peça ao aluno que escreva seu nome. Leia o texto em voz alta. Faça as crianças 

acompanharem a leitura com o dedo em seus textos. Observe a direção da leitura, 

faça pontuação necessária. Chame a atenção para os espaços entre as palavras. 

Peça aos alunos que procurem no texto as seguintes palavras e façam um círculo 

em volta: peixe-boi, jacaré, mar, pescador, tubarão, noite, luar. 

Recolha o texto e observe se o aluno circulou corretamente as palavras e guarde o 

texto para o uso no próximo dia. 

Atividade no quadro: Marcar com x a quantidade de vezes que se abre a boca para 
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falar.       

JACARÉ    

MAR  

LUCINDO  

MESTRE  

Atividade no quadro: Pesquise palavras que iniciem com: 

P___________________________ 

E___________________________ 

S___________________________ 

C___________________________ 

A___________________________ 

D___________________________ 

O___________________________ 

R___________________________ 

Dê continuidade à elaboração do Álbum com os alunos. Proponha atividades em 

grupo para incentivar a troca entre alunos. 

ATIVIDADE PARA CASA: Escreva nome de peixes que você costuma comer. 

Orientações para intervenções junto aos alunos no decorrer das atividades:  

Observe a escrita das palavras dos alunos; pergunte o que está escrito; leia o que 

escreveu; veja se tem ausência de letras nas sílabas; Faça a correção correta das 

letras. 

4º dia  

Atividade de rotina (calendários ficham de nomes). Apresente à turma a agenda do 

dia. Retorne a música, entregue a folha com a letra da música para cada aluno; leia 

o texto em voz alta. Faça as crianças acompanharem a leitura com seu dedo em seu 

texto. Observe a direção da leitura. Faça a pontuação necessária. Peça aos alunos 

para contarem e numerarem as linhas do texto. Recolha o texto para uso no próximo 

dia. 

Faça ditado de palavras: dourada, pescada, camarão, caranguejo. Retome as 

palavras do ditado e faça a correção no quadro de modo a confrontá-las. 

Atividade no quadro: vamos separar as sílabas das palavras no quadro abaixo: 

 

MATAPI           CAMARÃO 
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PESCADOR            DOURADA 

   

 

   PESCA                 JACARÉ 

   

 

Dê continuidade elaboração com os alunos a partir do Álbum. Proponha atividades 

em dupla para incentivar a troca entre os alunos. 

Atividade para casa: pesquise 5 palavras com a letra inicial do título da música.  

Observe a escrita das palavras dos alunos; Pergunte o que está escrito; Leia o que 

escreveu; Veja se o aluno escreveu corretamente as palavras se há ausência de 

letra; Faça a correção mostrando como se escreve. 

5º dia 

Atividade de rotina (calendário, ficha de nomes). Apresente à turma a agenda do dia.  

Finalize a elaboração com os alunos, a partir do Álbum. 

Atividade no quadro. Identifique o que não é peixe e escreva o nome: 

 

                                  

 

______________          ______________           _______________   

    

Escolha uma história que tem no caderno a relação com a cultura local e leia, em 

voz alta para os alunos. Leitura em voz alta ajuda os alunos a se familiarizarem com 

a linguagem escrita. 

Ditado de palavras da história que você leu para os alunos e peça para os alunos 

escreverem. 

Faça uma revisão com os alunos para ver o que eles conseguiram assimilar durante 

o desenvolvimento das atividades e quais foram suas dificuldades. 

Com essas atividades, que podem, tranquilamente ser ajustadas e utilizadas com 
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outras músicas e outros gêneros, ao longo do ano letivo, espera-se que os alunos 

despertem o interesse pela aprendizagem no espaço escolar e ganhem autonomia 

para gostar e fazer suas atividades em casa. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades de leitura e escrita vivenciadas pelos educandos sem dúvida é 

algo preocupante, pois aprender a buscar uma metodologia adequada facilitará o 

ensino-aprendizagem. Traçar um plano de trabalho focado no desenvolvimento da 

leitura e da escrita, como pressuposto básico é necessário para formar leitores 

conscientes, capazes de interpretar, criar, estabelecer relações, lançar-se ao mundo 

de forma crítica e criativa, a fim de conquistar espaços em uma sociedade marcada 

pela competitividade. 

Aprender a ler implica no desenvolvimento de estratégias para obter o sentido 

do texto, não é mais difícil aprender a ler e escrever do que aprender a linguagem 

oral. Um dos aspectos fascinantes no campo da aprendizagem é que muitas 

crianças com problemas de aprendizagem cujo rendimento nas atividades da vida 

diária é considerado bom, e obtêm boas pontuações nas provas de inteligência, mas  

encontram sérias dificuldades específicas importantes  no rendimento escolar. 

 

Entretanto, trabalhar a música na sala de aula contribui para a auto estima da 

criança, oportunizando a interatividade e a socialização. Desse modo o fazer 

pedagógico utilizando as letras do carimbó no 3º ano do ensino fundamental 

proporciona unir a vivência dos alunos com o prazer de aprender de forma 

diferenciada por meio dos poemas que retratam a natureza e valorização da cultura 

Marapaniense. 

O que nos chamou a tenção para a realisar a pesquisa na escola Padre José 

Maria do Vale é que a referida escola atende alunos da zona urbana e zona do 

campo onde a maioria dos pais apresentam dificuldades em auxiliar seus filhos nas 

atividades por serem analfabetos. 

A música do carimbó fala da natureza, da preservação ambiental, da 

exploração dos recursos naturais, da relação do homem com a natureza, dos 

sentimentos, do espaço geográfico, que pode ser trabalhado de forma 

interdisciplinar envolvendo os diversos gêneros textuais, oportunizando aos 

educandos a valorização da cultura marapaniense.....   

Assim, por meio da musicalidade o aluno tem por finalidade desenvolver suas 

habilidades, uma vez que a letra do carimbó vem carregadas de significados que 

proporcionam uma aprendizagem rica e prazerosa na leitura e escrita. O carimbó é 
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considerado o canto mágico da Amazônia, agora, com o tombamento pelo Ministério 

da Cultura como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, tem seu valor reconhecido 

pelo estado brasileiro, sendo o Pará e principalmente Marapanim que mantêm essa 

rica cultura, em que os alunos poderão entrar em contato com um novo mundo de 

oportunidades. Para tanto a escola deve proporcionar aos alunos um ambiente  

alfabetizador, formando leitor capaz de entender a sociedade em que vive e 

transformá-la.      

Por conseguinte, o carimbó tem prevalecido ultimamente como uma das 

principais referências culturais do estado, trazendo à tona uma das manifestações 

mais originais do homem amazônico, com seu canto, sua história, sua poesia que 

incorpora o homem imaginário proporcionando à educação subsídios valiosos a um 

fazer pedagógico de qualidade de forma abrangente e positiva de homens como 

Joaquim Amóras, Mestre Lucindo (in memóriam), José Vilar, dentre outros, que 

buscavam da natureza,  inspiração para compor suas músicas e seus poemas. 

Esperamos que nossa pesquisa possa contribuir para ampliação da consciência 

individual e coletiva dos alfabetizadores e que as mudanças de atitudes nas práticas 

pedagógicas possibilitem avanços na leitura e escrita oferecendo condições que 

possibilitem atitudes que refletirão no contexto escolar. 
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4.1 Questionário para os professores 

 

Prezado professor 

O referido instrumento faz parte da pesquisa de campo desenvolvida pelos 

graduandos: ZITA SOUSA DE OLIVEIRA e LUIS OTAVIO PEREIRA DASILVA, do 

curso de Pedagogia, da Universidade Federal Rural da Amazônia / PARFOR que 

dará subsídios para a elaboração do TCC, sob o Título: PROBLEMAS DE 

APRENDIZAGEM no 3º ano do Ensino Fundamental E. M. E. F PADRE JOSÉ 

MARIA DO VALE situada no município de Marapanim - PA. Orientado pela Profª. 

MSc. Dinamara Alves Ferreira. 

Agradecemos desde já sua colaboração. 

 

1 – Identificação: 

Sexo ___________  Idade _______________ 

Situação Civil ________________ 

Escolaridade ________________________________________________ 

Tempo de atuação no magistério: __________ 

 

1- Quais atividades são propostas e que métodos são usados para desenvolver a 

leitura?  

2-  Você trabalha com atividades envolvendo a cultura do município? Quais?  

3- Você já observou algum problema que dificultou na aprendizagem do aluno? 

Qual?  

4-  Que recurso você utiliza para ajudar as crianças na leitura?  

5- Que mecanismo a escola tem utilizado para despertar o interesse e a curiosidade 

dos alunos referente a leitura e escrita?  
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4.2 Questionário para os alunos 

 

Prezado aluno: 

 

O referido instrumento faz parte da pesquisa de campo desenvolvida pelos 

graduando: ZITA SOUSA DE OLIVEIRA e LUIS OTAVIO PEREIRA DA SILVA do 

curso de Pedagogia, da Universidade Federal Rural da Amazônia / PARFOR que 

dará subsídios para a elaboração do TCC, sob o Título: PROBLEMA DE 

APRENDIZAGEM E. M. E. F. Padre José Maria do Vale situada no município de 

Marapanim - PA. Orientado pela Prof.ª  MSc. Dinamara Alves Ferreira.  

Agradecemos desde já sua colaboração. 

 

1 – Identificação: 

Sexo __________ Idade __________ Escolaridade _________ 

 

1- Você gosta de ler? Que tipo de texto? 

 

2- Você cosegue entender as explicações da professora? É atenciosa? Faz 

perguntas? 

  

 

 

3- Seus pais participam de sua vida escolar? 

 

 4- Sua professora incentiva na leitura? De que forma? 

     

5- A professora trabalha com algum tipo de música de cantores Marapaniense? 
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4.3 Questionário para os pais 

 

Prezado pais: 

 

O referido instrumento faz parte da pesquisa de campo desenvolvida pelos 

graduandos: ZITA SOUSA DE OLIVEIRA e LUIS OTAVIO PEREIRA DASILVA, do 

curso de Pedagogia, da Universidade Federal Rural da Amazônia / PARFOR que 

dará subsídios para a elaboração do TCC, sob o Título: PROBLEMAS DE 

APRENDIZAGEM no 3º ano do Ensino Fundamental E.M.E.F  PADRE JOSÉ MARIA 

DO VALE situada no município de Marapanim - PA. Orientado pela Profª. MSc.. 

Dinamara  Alves Ferreira. 

Agradecemos desde já sua colaboração. 

1 – Identificação: 

Sexo ___________  Idade _______________ 

Situação Civil ________________ 

Escolaridade ________________________________________________ 

 

1- Você observa se a professora desenvolve atividades referentes à cultura local?  

2- Com você vê a escola com relação ao ensino aprendizagem, é comprometida 

com os alunos? 

3- Você incentiva seu filho na aprendizagem da leitura? Como? 

4- Na sua opinião é importante trabalhar a música na sala de aula? Por quê? 

5- Você participa da vida escolar de seu filho? Como?     

 

 

 

 

 


