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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o uso das cantigas populares como um instrumento didático 

para a alfabetização e o letramento de crianças.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho 

etnográfico, que teve como campo de investigação as salas de aula de duas professoras da Rede 

Municipal do Recife.  As discussões teóricas partem das considerações acerca do gênero, 

especificamente o gênero canção (cantigas populares), e trazem referências de autores como 

Marcuschi (2002), Bakhtin (2000), Costa (2002), Bazerman (2005), Almeida e Pucci, (2002), 

entre outros.  No estudo há um breve histórico sobre os métodos de alfabetização, que resgata 

autores como Galvão e Leal (2005), Ferreiro e Teberosky (1999), Carvalho, (2005).  No que 

concerne à psicogênese da língua escrita os estudos estão centrados em Ferreiro (2001b).  Já no 

tocante à relação entre alfabetização e letramento são enfatizados autores como Soares (2004b), 

Ferreiro (1990), Calil e Felipeto (2005), Kleiman (1995), Terzi (1992), dentre outros.  Os 

resultados da investigação mostram que as aulas observadas, das duas professoras, apresentam 

quase sempre o mesmo quadro de situação: suportes materiais da cantiga, interação entre alunos e 

entre alunos/professoras, exceto a organização espacial da sala, que se mostrou diferente em cada 

uma das salas observadas.  No tocante aos tipos de cantiga destacam-se as de Roda, de 

Gestos/Mímicas, Acalantos e de Natal. Os aspectos do Quadro da Situação das aulas observadas 

interagem com os Modos de Cantar e os Modos de Ler as cantigas, que podem ser vistos na 

interface com as atividades de Apropriação do Sistema da Escrita Alfabética (SEA). Conclui-se 

que as cantigas populares são usadas pelas alfabetizadoras como instrumentos didáticos 

direcionados para a apropriação do SEA, em detrimento de um letramento que considere a 

relação das crianças com as cantigas populares fora da escola.  

 

Palavras-chave: Cantiga Popular; Alfabetização; Letramento; Leitura; Escrita. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyse the use of popular songs as a pedagogical tool in 

children’s alphabetization and literacy. This study is an etnographical, qualitative research whose 

investigations had taken place in two teachers’ classrooms from municipal schools in Recife. The 

theoric discussions take reference from authors like Marcuschi (2002), Bakhtin (2000), Costa 

(2002), Bazerman (2005), Almeida & Pucci (2002) and others. In the study there is a brief 

historical of the methods of alphabetization, which brings some authors as Galvão & Leal (2005), 

Ferreiro e Teberosky (1999), Carvalho (2005).  In concern with the psychogenesis of the writing 

language, the studies are centralized in Ferreiro (2001b). In reference to the relation between 

alphabetization and literacy, authors like Soares (2004b), Ferreiro (1990), Calil & Felipeto 

(2005), Kleiman (1995), Terzi (1992), for example, are emphasized. The results of the 

investigation show that the classes that were observed, from both teachers, present almost the 

same situation: material supports for the songs, interaction between students and between 

teachers and students, except for the spatial organization of the classrooms, which appeared 

different as the classrooms changed. The kinds of popular songs that deserve emphasis are the 

ones sang forming circles, the ones with gestures and mimes, the lullabys and the Christmas 

songs. The configuration of the classes that were observed interact with the manners of singing 

and reading the popular songs, that can be seen interfaced with the activities of the Alphabetic 

Writing System (SEA – Sistema de Escrita Alfabética). The study concludes that teachers of 

alphabetization use the popular songs as pedagogical tools directed to the appropriation of the 

SEA, in loss of a literacy that considers the relations of children with the popular songs outside 

school. 

 

Key words: Popular Songs; Alphabetization; Literacy; Reading; Writing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho mostra a importância da aquisição do conhecimento, sob uma perspectiva de 

construção de significados de forma prazerosa.  Foi com base nessa concepção que surgiu o 

problema da investigação: as cantigas populares são utilizadas por professoras de alfabetização 

como instrumento didático para alfabetizar letrando?  

De acordo com Barbosa (1994), a alfabetização tem acontecido normalmente por meio de 

cartilhas e se limitado apenas à etapa em que a criança precisaria, do ponto de vista das cartilhas, 

dominar a leitura e a escrita por meio de treinos mecânicos.  Os primeiros manuais didáticos, 

tradicionalmente, restringiram a leitura e a escrita à visão de um pré-leitor, decifrador de signos, 

acarretando conseqüências para o ensino-aprendizagem de objetos da cultura escrita tanto do 

ponto de vista da produção como da recepção destes.  

 Esta pesquisa pauta-se não apenas na alfabetização, que se liga à aquisição da escrita 

como aprendizagem de habilidades individuais, mas também no letramento, cujo foco centra-se 

nos aspectos sócio-históricos das produções de leitura e escrita que mediam as interações sociais 

em domínios privado e público.  Dentro dessa concepção, o processo de letramento depende das 

várias formas de participação nas práticas de leitura e escrita cujos sentidos são construídos social 

e historicamente (KLEIMAN, 1995). 

 É nessa perspectiva que se fala em alfabetizar letrando como uma relação que não se 

encontra no nível do método, mas nos conceitos de leitura e escrita, no modo como os 

professores avaliam suas práticas de ensino, bem como nos papéis que estas assumem em relação 

ao aprendizado dos alunos, no Projeto Curricular da Escola, nas condições de produção de leitura 

e escrita e nas propostas metodológicas adotadas pelos docentes (SOLÉ, 1998). 
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De acordo com Carvalho (2005), para aprender a ler e a escrever é necessário a criança 

conhecer as letras e os sons que as representam, assim como é importante buscar compreender o 

que está escrito e vivenciar o gênero.  É nesse sentido que as cantigas populares contribuem para 

o processo concomitante de alfabetização e letramento.  

Assume-se neste estudo a idéia de que as crianças, ao trabalharem de forma lúdica e 

prazerosa, tendem a desenvolver com mais facilidade e rapidez o processo de aprendizagem 

(LEAL; ALBUQUERQUE; LEITE, 2005).  As cantigas populares são exemplos de textos que 

propiciam a exploração de aspectos expressivos cuja forma mágica e lúdica assemelha-se à 

poesia (PONDÉ, 1990).  As cantigas são textos apropriados ao alfabetizar letrando, tendo em 

vista o fato de serem práticas reais que se apresentam, a princípio, na tradição oral, podendo ser 

resgatadas tanto oralmente como sob a forma da escrita.  A sonoridade das canções facilita a sua 

memorização para, em uma etapa a seguir, desenvolver tanto um trabalho de simulação de leitura 

como uma atividade de escrever o texto memorizado, assim como para tecer relações entre o oral 

e o escrito (LEAL; ALBUQUERQUE; LEITE, 2005; ALMEIDA & PUCCI, 2002).  

De um modo mais amplo, o resgate das cantigas populares como um instrumento didático 

na escola é importante como forma de levar os alunos a conhecerem e valorizarem as 

manifestações culturais da sociedade em que vivem.  

 Para o desenvolvimento de atividades com as cantigas, é necessário serem produzidos 

conhecimentos que levem os professores a reorientarem suas práticas com relação às cantigas 

populares em sala de aula, usando-as para auxiliar no processo de alfabetização e letramento; 

ajudando a si e a seus alunos e criando novas possibilidades de atividades com as cantigas, cuja 

linguagem poética, e elementos lúdicos, propiciam prazer (PONDÉ, 1990). 

 O estudo está organizado em três capítulos.  No primeiro capítulo, intitulado de Marco 

Teórico, são realizadas algumas reflexões sobre as canções (cantigas populares) enquanto gênero 
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textual.  Ainda no primeiro capítulo, é feita uma breve discussão a respeito dos métodos de 

alfabetização, passando pela psicogênese da língua escrita e culminando com uma reflexão acerca 

do letramento e da alfabetização. 

 O segundo capítulo, sob o título de O Caminho Percorrido compreende o método que 

foi utilizado na coleta dos dados, a escolha dos sujeitos, a seleção das categorias e a sua posterior 

análise. 

No terceiro capítulo, Cantigas Populares em Sala de Aula: Professora tem uma rima 

na cantiga, procede-se a uma apresentação dos dados da pesquisa e a análise dos seus resultados. 

E por fim, são feitas as considerações finais referentes ao trabalho.   
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Gêneros Textuais e Ensino: o caso das cantigas populares 

 

Faz-se necessário tecer uma breve consideração sobre o que é gênero textual, uma vez que 

nesse estudo as cantigas populares são concebidas como textos empíricos, realizações concretas 

da oralidade que, sobretudo na escola, materializam-se sob a forma da escrita para se 

transformarem em gênero a ser ensinado. 

 Bakhtin (2000) vê os gêneros do discurso1 como possuidores de riqueza e variedade 

infinitas, pelo fato de a variedade virtual da atividade humana não ter fim, uma vez que apresenta 

um repertório de gêneros diferentes, que aumenta na medida em que há necessidades sociais e 

históricas.  Os gêneros são vistos, assim, como produções discursivas e como tal se caracterizam 

pela sua heterogeneidade.   

 O conceito bakithiniano de gêneros do discurso é retomado em Marcuschi (2002), que, 

dentre outros aspectos, ressalta o fato de eles serem “maleáveis, dinâmicos e plásticos”.  Surgem 

das necessidades e atividades sócio-culturais e se relacionam às inovações tecnológicas, por isto 

se proliferam nas sociedades tecnológicas, contemporâneas.   

São exemplos de gêneros textuais que emergiram como artefatos sociais o telefonema, a 

carta comercial e pessoal, o horóscopo, a receita culinária, a bula de remédio, as notícias de 

jornal, os gibis, os bilhetes, os cartazes, as conversas, os panfletos, as canções (cantigas 

populares), dentre  outros. 

Considerando a diversidade de gêneros textuais que mediam as interações sociais por 

meio da oralidade e da escrita, o discurso oficial e o discurso escolar têm assumido a necessidade 
                                                 
1 Os gêneros textuais são chamados por Bakhtin (2000) de gêneros do discurso.  À exemplo de Marcuschi (2002), 
adota-se aqui o termo gêneros textuais, embora reconheça-se o seu fundamento na perspectiva bakhtiniana.  
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de trazer para o ensino os gêneros textuais orais e escritos de diferentes esferas de circulação 

social (PCN, 2001).    

No que se refere ao ensino da escrita, Bazerman (2005) mostra que nas últimas décadas o 

ensino desta modalidade de uso da língua tem sido transformado pelo grande reconhecimento de 

alguns princípios.  Primeiro, escrever bem exige mais do que produzir sentenças corretas, como 

por exemplo, a comunicação bem-sucedida de mensagens significativas para outras pessoas.  

Segundo, a escrita é um processo que leva tempo e tem diferentes atividades.  Terceiro, o ensino 

da escrita que dá força aos alunos para que cheguem ao sucesso acadêmico requer atender a todas 

as práticas de escrita que são necessárias não apenas para estudar a linguagem ou a literatura, mas 

para as disciplinas de história, ciência, filosofia e política.  Quarto, quando os aprendizes 

concluem seus estudos têm que estar aptos a produzirem diversas formas de escrita.  Assim, 

“embora todas as formas da escrita que os alunos poderiam precisar sejam impossíveis de 

antecipar, os alunos precisam de habilidade e flexibilidade suficientes para se adaptar às situações 

variantes da escrita” (op. cit, p.16). 

Com isso, surge a necessidade de levantar a discussão sobre determinadas formas de 

ensinar a leitura e a escrita em sala de aula com base em textos da tradição oral, através dos quais 

as crianças passam a estabelecer interações efetivas, valorizando-se experiências significativas de 

linguagem entre os sujeitos, em função de seu contexto, de seus objetivos, interesses e 

expectativas (EVANGELISTA, 1996). 

 Nesse sentido, é pertinente partir dos textos da oralidade, que não possuem autor 

específico, para introduzir nas aulas de leitura e escrita gêneros textuais como canções (cantigas 

populares).  Entendem-se esses tipos de cantigas como sendo as seguintes práticas sociais e 

culturais: cantigas de brincar – são aquelas em que as crianças brincam por meio de gestos e 

mímicas sugeridos pela letra da canção; cantigas de roda – são aquelas canções em que suas 
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práticas sociais e culturais se dão através de brincadeiras de roda; acalantos – são as cantigas de 

ninar, que servem para embalar crianças para dormir; e cantigas natalinas – são as cantigas que 

se referem a temas natalinos.  Tal classificação ocorre numa tentativa de dar nome aos 

agrupamentos de cantigas, uma vez que não foi encontrado material bibliográfico que abordasse 

tal estudo.  

 O significado de cada uma dessas práticas resulta da interação dos indivíduos com o 

próprio gênero, das finalidades com que o usam e do seu reconhecimento e compartilhamento em 

uma situação de vivência com outros indivíduos.  Nessa perspectiva, o sentido de uma cantiga 

popular dá-se por meio de sua vivência, tanto no que se refere à sua dimensão sonora, poética, 

lingüística quanto no que se refere aos modos de cantá-la e de vivenciá-la.  Sabe-se que o canto 

popular é uma produção da raça humana e, mesmo sendo do domínio coletivo, não deixa de ter 

sido cantada por alguém em algum lugar pela primeira vez (EDEWEISS, 1993).   

 Segundo Almeida e Pucci, (2002, p. 77), as cantigas populares brasileiras receberam uma 

forte influência da música portuguesa: 

 
Podemos identificar várias referências da música portuguesa na brasileira, 
embora algumas delas tenham sido incorporadas de tal forma que é difícil 
detectá-las, como, por exemplo, o perfil melódico-harmônico e a quadratura 
estrófica das canções, vários instrumentos musicais – principalmente os de 
cordas –, a forte influência dos folguedos populares nas nossas festas e danças e 
em nossos gêneros musicais. 

 

 Essa influência de Portugal nas cantigas infantis brasileiras observa-se quanto ao: 

 

• Perfil melódico – boa parte das canções brasileiras possuem um caráter harmônico muito 

próximo da forma portuguesa de se compor.  

• Melodias com quadratura estrófica – as quadrinhas presentes nas parlendas e nas 

histórias e cantigas se aproximam das de Portugal.   
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Eis um exemplo de uma cantiga popular que apresenta a quadratura estrófica em sua 

construção: 

 

O cravo brigou com a rosa 

 

O cravo tem vinte folhas, 

A rosa tem vinte e uma, 

Anda o cravo em demanda, 

Porque a rosa tem mais uma. 

O cravo brigou co’a rosa 

Debaixo de uma sacada 

O cravo saiu ferido 

E a rosa espinicada 

 

Viva o cravo, viva a rosa, 

Viva o palácio do rei: 

Viva o primeiro amor 

Que nesta terra tomei! 

 

O cravo saiu doente 

A rosa o foi visitar 

O cravo deu um desmaio, 

A rosa pôs-se a chorar2. 

 

Conforme se observa, no texto acima, as cantigas populares propiciam o prazer de cantar, 

brincar, inventar, jogar e criar.  Aspectos estes tão importantes para o desenvolvimento das 

crianças, pois o aspecto lúdico é uma característica essencial do ser humano e, uma das razões de 

a escola oferecer aos aprendizes momentos para as canções populares é a necessidade de 

                                                 
2 Cantiga extraída da obra de Silvio Romero, Cantos Populares do Brasil, da Editora Itatiaia, por Almeida e Pucci 
(2002, p. 77-78). 
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despertar nos alunos a ludicidade por meio de práticas sociais significativas (RALLO e 

QUEVEDO, 1996). 

Vista na dimensão do gênero, as cantigas populares como as canções são, de forma geral, 

segundo Costa (2002, p.107, grifo do autor): “(...) um gênero híbrido, de caráter intersemiótico 

(...)  pois resultam “da conjugação de dois tipos de linguagens, a verbal e a musical (ritmo e 

melodia)”.  Porém, essas dimensões devem ser pensadas juntas, para não se confundir a canção 

com outro gênero, como a poesia, por exemplo.   

A canção exige três competências: verbal, musical e lítero-musical (sendo esta a 

capacidade de articular as duas outras linguagens).  De acordo com Costa (2002, p.108), “(...) a 

canção é uma peça verbo melódica breve, de veiculação verbal”.  Tal veiculação deve estar 

dentro dos cânones estabelecidos pela linguagem musical de determinada sociedade, ou seja, 

obedece a uma escala entonacional e a padrões rítmicos fixados prévia e convencionalmente. 

A canção não é apenas texto verbal, nem apenas peça melódica, mas as duas 

materialidades juntas, além de se situar entre a oralidade e a escrita e apresentar aspectos dessas 

duas modalidades, de uso da língua, em diferentes graus (COSTA, 2002). 

Do ponto de vista da sua extensão, as cantigas populares, sobretudo as de roda são curtas 

e por este motivo, segundo, Morais e Leite (2005), ajudam na promoção das habilidades de 

reflexão fonológica (tais como semelhança sonora entre as palavras, seus tamanhos, os “pedaços 

sonoros” que as formam), independentemente de seus significados nas situações de ensino 

voltadas à apropriação do sistema alfabético.  Também ajudam a focalizar a atenção na notação 

escrita enquanto se reflete sobre as palavras orais e seus segmentos pelo fato de as crianças 

memorizarem com mais facilidade ou já saberem o texto de cor.   

Esta mesma idéia já se encontrava no reconhecimento de Frey-Streiff (1990) de que o 

ensino com cantigas populares é importante por se tratar de um conteúdo conhecido das crianças 
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e de um estilo simples, por ser fácil de cantar e de guardar na memória.  Além de trazer uma 

contribuição significativa para o processo de alfabetizar letrando quando as crianças podem 

brincar com a língua. 

Atenta à expressão oral da palavra a criança percebe as aliterações e repetições de 

palavras numa cantiga popular e as formas cuja escrita sejam idênticas ou parecidas, assim como 

as palavras que rimam e em que suas escritas apresentam letras finais iguais (MORAIS E LEITE, 

2005). 

Na canção observam-se, dessa maneira, recursos parecidos com o processo de criação 

poética como: a métrica, o sentido figurado, a rima, a aliteração3.  Porém, a poesia e a canção, 

que são gêneros diferentes, se cruzam em aspectos relativos à sua materialidade e por alguns 

momentos comuns à sua produção (COSTA, 2002).  

De acordo com Machado (1996, p.43), “as brincadeiras tradicionais ou inventadas 

comprovam o gosto natural pelos ritmos, pela musicalidade, pelas repetições”.  É por meio do 

jogo com as palavras que se manifesta a linguagem prática, que transgride modelos de linguagem 

ditadas pela vida cotidiana.  A esta linguagem poética ligam-se as cantigas populares, que fora da 

escola aproximam costumeiramente a criança da poesia. 

  Os acalantos, os trava-línguas, as cantigas populares são algumas das manifestações 

culturais que envolvem a criança no brincar e na estética de estrofes e versos.  Tais expressões, 

diferentes dos esquemas lingüísticos habituais, aumentam as possibilidades de as crianças 

refletirem sobre a linguagem e passam a ser um ótimo material para o conhecimento do mundo 

por elas (MACHADO, 1996). 

                                                 
3 Segundo Houaiss (2001): métrica é o conjunto das regras que presidem a medida, o ritmo e a organização do verso, 
da estrofe e do poema como um todo; sentido figurado é o sentido derivado do sentido primitivo de uma palavra; 
rima é a uniformidade de sons na terminação de dois ou mais vocábulos; aliteração é a repetição de fonemas 
idênticos ou parecidos no inicio de palavras.  Para Morais (2005), aliteração consiste em palavras parecidas, que 
possuem sons idênticos no começo ou no meio. 
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Solé (1998) afirma que, ajudada pelo adulto, a criança pode estabelecer diferenças entre o 

início de uma palavra, perceber rimas e ter contato com os fonemas individuais.  A partir daí, 

pode passar a fixar a atenção em outros fonemas das palavras por meio de diversas tarefas e, 

portanto, brincar com as palavras através das cantigas populares. 

Tanto o professor como o próprio ambiente escolar precisam se articular no processo 

ensino aprendizagem de leitura e escrita dos aprendizes.  A esse respeito, Teberosky e Colomer 

(2003) acrescentam que é importante a criança, na escola, ter contato com o mundo da escrita, 

que se completa com o mundo dos livros, das histórias, poesias e, claro, das cantigas populares, 

fazendo leituras em voz alta através do professor e dos coleguinhas.  Pois, há uma correlação 

entre escutar, ler e aprender a ler e a escrever.  Vê-se dessa forma a importância do trabalho com 

cantigas populares, que é um gênero eminentemente oral: 

 
A leitura em voz alta permite associar os signos gráficos com a linguagem e a 
linguagem com os tipos de textos, ou seja, os gêneros e os suportes materiais 
sobre os quais eles se apresentam.  Mas, além disso, escutar a leitura em voz 
alta é escutar a linguagem, e isso ajuda a criança a desenvolver sua competência 
lingüística. (p.86) 

 

 Parafraseando Teberosky e Colomer (2003), pode-se dizer que ao cantar as cantigas 

populares os alunos distinguem signos orais, aprendem sobre o próprio gênero e sobre a 

possibilidade de tecer relações entre o oral e o escrito quando lhes é dada possibilidade de ler a 

canção com a ajuda da professora ou do professor que, por exemplo, ajusta as partes sonoras, 

através da leitura em voz alta, às partes correspondentes na escrita. 

Diante de tudo o que foi apresentado até o momento, é necessário levar em conta que, ao 

trabalhar a canção na escola, o professor precisa reconhecer a integridade das cantigas como um 

gênero que tem suas especificidades, levando em conta a dimensão melódica e os riscos de 
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transformar a aula em espaço de mero lazer, mais do que espaço de aprendizagem (COSTA, 

2002). 

Para Marcurschi (2002), o uso de gêneros textuais é uma grande oportunidade de trabalhar 

com a língua nos diferentes usos do dia-a-dia.  Tudo o que é feito lingüisticamente faz parte de 

algum gênero.  Todavia, tem-se clareza de que não há gêneros textuais ideais para o ensino da 

língua, mas há gêneros com dificuldades progressivas, do nível menos formal ao mais formal e 

assim por diante.  Frente a esse fato, impõem-se mudanças em sala de aula ligadas à necessidade 

de definir o gênero a ser ensinado e as atividades para criar oportunidades e novas expectativas 

de se alfabetizar letrando. 

Considerando que a discussão sobre a entrada dos gêneros textuais na escola foi precedida 

pela referência aos métodos de alfabetização, torna-se necessário resgatar, ainda que 

sucintamente, a relação desta história com o ensino aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

1.2  A Alfabetização sob a Ótica dos Métodos 

 

Tradicionalmente, a aprendizagem da leitura e da escrita foi vista como uma questão de 

método.  Os educadores, nos dias atuais, preocupam-se ainda em encontrar o método “melhor”, o 

“mais eficaz”.  Nesta perspectiva, o método é concebido como uma técnica precisa e infalível, 

sobretudo adaptável aos diferentes aprendizes.   

 Com uma outra concepção, Galvão e Leal (2005, p.17) o definem como: 

(...) um caminho que conduz a um fim determinado. O método pode ser 
compreendido também como maneira determinada de procedimentos para 
ordenar a atividade, a fim de se chegar a um objetivo. (...) o método de 
alfabetização compreende o caminho (entendido como direção e significado) e 
um conjunto de procedimentos sistemáticos que possibilitam o ensino e a 
aprendizagem da leitura e da escrita. 
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 A visão de ambas as autoras citadas acima coloca em xeque a “eficácia” dos métodos de 

alfabetização cuja proposta seria ensinar a ler e escrever sem considerar o processo de ensino 

aprendizagem da escrita enquanto objeto de conhecimento.  

Ferreiro e Teberosky (1999), ao mostrarem as relações dos métodos de alfabetização com 

o ensino da escrita, mencionam os métodos sintéticos, por exemplo, como sendo o método, por 

excelência, que estabelece, enfatiza, no ensino da leitura e da escrita, os elementos mínimos 

como letras, fonemas ou sílabas, cujos aprendizes aprendem a fazer ligações para posteriormente 

juntar essas unidades em palavras, frases e textos.  Nessa forma de conceber o escrito, o 

aprendizado vai das unidades menores (fonemas, letras ou sílabas) para depois chegar às 

unidades maiores (palavras, frases, textos), trazendo implicações para o ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita como algo mecânico, ou seja, como uma técnica para decifrar o texto.  A 

escrita é, assim, concebida como transcrição gráfica da linguagem oral e o ato de ler reduz-se à 

decodificação do escrito. 

Uma outra implicação, de acordo com Ferreiro e Teberosky (1999), dessa concepção da 

escrita como uma transcrição do oral, dá-se com respeito ao ensino da ortografia, uma vez que 

não se observam correspondências perfeitas entre as letras e as suas representações na escrita.  

Como se sabe, a escrita ortográfica apresenta irregularidades, além das regularidades que regem o 

seu sistema de notação.    

Além dos métodos sintéticos há os métodos analíticos, que trazem como proposta um 

ensino que vai das unidades significativas da linguagem – palavras, frases ou pequenos textos –, 

para depois chegar à análise das partes menores que as formam – letras e sílabas.  Conhece-se 

globalmente as palavras ou orações e posteriormente faz-se a análise dos seus componentes 

(FERREIRO E TEBEROSKY, 1999).    
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Segundo Galvão e Leal (2005), o ensino através do método analítico, a partir das palavras, 

põe a criança em contato com um conjunto de palavras reconhecidas globalmente pela 

memorização.  Aos poucos, ao aprender uma quantidade de palavras, estas vão sendo 

apresentadas em diversas combinações para formar sentenças significativas.  Com o domínio 

estável de um conjunto de palavras, mostra-se às crianças que os símbolos das letras representam 

um som específico.  Com isso, os fonemas são trabalhados até que a criança seja capaz de fazer 

conversões letras-sons automaticamente. 

 Em uma outra perspectiva, encontram-se os métodos analítico-sintéticos que buscam a 

combinação de aspectos dos dois métodos anteriores, ou seja, dão ênfase à compreensão do texto, 

como acontece nos métodos analíticos e, em paralelo, identificam os fonemas, explicitando as 

relações existentes entre letras e sons, como acontece nos métodos sintéticos (CARVALHO, 

2005). 

 Apesar das diferenças destacadas entre os métodos citados, os mesmos não levam em 

conta os conhecimentos das crianças, ou seja, suas hipóteses e idéias sobre a escrita antes de irem 

à escola, além de não se preocuparem com a inclusão dos alunos em eventos onde a escrita surge 

de forma dinâmica, com textos lidos e escritos para várias finalidades sociais (GALVÃO E 

LEAL, 2005).  Logo, esses métodos consideram que o nosso sistema de escrita é um código e não 

um sistema notacional.  

De modo geral, os métodos ocuparam e ainda ocupam um significativo espaço nas 

discussões sobre o ensino da leitura e da alfabetização.  Eles partem de uma visão mais 

tradicional, cuja prioridade no ensino é o domínio da técnica de escrever, entendendo-se a escrita 

como código e o aprendiz como mero codificador/decodificador, a quem em sala de aula são 

solicitadas atividades de cópia e memorização sem que ele tenha a oportunidade de refletir sobre 

a própria atividade, por exemplo.   Uma referência desse fato são as crianças copistas – elas 
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copiam frases sem nenhum sentido, como, por exemplo “O BOI BEBE”, retiradas das cartilhas, e 

textos artificializados com um único objetivo: aprender a ler e a escrever, pois se acredita que a 

aprendizagem da leitura e da escrita ocorre através da memorização de sons, sílabas e letras 

(COUTINHO, 2005). 

 Em uma visão psicogenética há uma outra forma de se ver a aprendizagem e os métodos 

de ensino: 

  
A concepção da aprendizagem (entendida como um processo de obtenção de 
conhecimento) inerente à psicologia genética supõe, necessariamente, que 
existam processos de aprendizagem do sujeito que não dependem dos métodos 
(processos que, poderíamos dizer, passam “através” dos métodos). O método 
(enquanto ação específica do meio) pode ajudar ou frear, facilitar ou dificultar; 
porém, não pode criar aprendizagem.  A obtenção de conhecimento é resultado 
da própria atividade do sujeito. (FERREIRO E TEBEROSKY, 1999, p.31). 

 

Infere-se, da afirmação acima, que não há método específico para alfabetizar, mas há 

várias possibilidades metodológicas que podem facilitar a tarefa dos professores quanto à 

aprendizagem de seus alunos.  Pois, não se aprende primeiro a ler e escrever e depois a 

compreender; aprende-se ou não a ler, a escrever e a compreender, isto é, entendem-se essas 

ações de formas complementares (SOLÉ, 1998). 

Sendo assim, é importante refletir, a seguir, sobre uma outra forma de conceber a leitura e 

a escrita.  Para tanto, discute-se a respeito da Psicogênese da Língua Escrita, com ênfase na 

proposta de Ferreiro (2001b); Ferreiro e Teberosky (1999). 

 

1.3 Psicogênese da Língua Escrita: o que significa aprender a ler e escrever? 

 

É importante que, neste tópico, seja realizada uma breve discussão sobre o processo de 

aquisição da leitura e da escrita pelo qual passa a criança no início da escolarização. 
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A escrita pode ser concebida de duas maneiras: como representação da linguagem ou 

como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras.  Essas duas formas de conceber a 

escrita traz implicações para o ensino da alfabetização como um processo ou como um produto 

apenas (FERREIRO, 2001b). 

Diferentemente de olhar a escrita como código, quando se propicia a sua visão como 

sistema de representação, percebe-se que neste não há elementos e relações predeterminados, 

como no código.  Para Ferreiro (op. cit,, p.12),  “a invenção da escrita foi um processo histórico 

de construção de um sistema de representação não um processo de codificação”.  As crianças 

precisam compreender o processo de construção da escrita e suas regras de produção, uma vez 

que o ponto de partida de qualquer aprendizagem é o sujeito e não o conteúdo a ser abordado. 

Dentro dessa concepção, não faz sentido ensinar o código de transcrição, mas sim os 

princípios do sistema de notação, por meio de uma reflexão que, em geral, demanda grandes 

investimentos dos aprendizes.  Sendo assim, o que as crianças aprendem quando refletem sobre o 

sistema não resulta de uma técnica, e sim sua aprendizagem é o resultado da construção de um 

novo objeto de conhecimento (FERREIRO, 2001b). 

Em face desse processo construtivo da escrita enquanto objeto de conhecimento é 

imprescindível que, desde o início da escolarização, sejam realizadas atividades de apropriação 

do sistema alfabético, o que precisa ser feito simultaneamente às atividades de apropriação dos 

usos e funções sociais da escrita, além de refletir sobre os vários gêneros de textos que há 

socialmente.  É nessa perspectiva que se vê a importância do trabalho com cantigas populares 

como um rico material a partir do qual as crianças podem refletir sobre a escrita e observar seus 

usos e funções.                                                                                                                                                       

Para Ferreiro (2001b), o que ajuda a perceber como as crianças compreendem a escrita 

são suas produções espontâneas, ou seja, aquelas que não resultam de uma cópia (imediata ou 
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posterior).  Ao escrever como acredita que escreve um conjunto de palavras, a criança oferece um 

documento valioso que precisa ser interpretado e avaliado depois.   

Mas, aprender a ler e interpretar tais escritas, que são vistas como garatujas, exige-se 

reflexão, uma vez que o problema com o qual a criança se defronta quando pensa sobre a escrita é 

de ordem conceitual.  Dessa maneira, as crianças, ao serem expostas à escrita, não são 

indiferentes ao aprendizado desta, ou seja, não esperam que haja um ensino sistematizado no 

sentido escolar.  Elas não pedem permissão para aprender, porque ao interagirem com a escrita 

são capazes, em certo sentido, de reconstruírem o próprio objeto, em um processo individual, 

cada uma a seu tempo.  

Não significa, porém que a escola não tenha um papel importante no ensino da escrita.  

Muito pelo contrário, cabe à escolar conhecer o que as crianças já sabem sobre tal objeto e o que 

pensam sobre este, para, assim, ajudá-las no processo da alfabetização. 

Os estudos de Ferreiro (2001b) mostram que as primeiras escritas das crianças são, 

graficamente, linhas onduladas ou quebradas, contínuas ou fragmentadas, percebendo-se séries de 

elementos discretos repetidos (séries de linhas verticais ou de bolinhas).  Embora pareçam 

estranhos, esses primeiros escritos apontam para aspectos construtivos que via de regra são 

subestimados pela escola.  Os aspectos gráficos consistem na qualidade do traço, distribuição 

espacial das formas, escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, etc.  Os aspectos 

construtivos são o que a criança quis representar e os meios que usou para criar diferenciações 

entre as representações.  

Com base no ponto de vista construtivo, Ferreiro (2001b, p. 19) mostra que a escrita 

infantil segue uma linha regular de evolução, observando-se esse fato em várias culturas, em 

várias línguas.  De uma forma sucinta a autora distingue três períodos no processo de construção 

da escrita: 
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• Distinção entre o modo de representação icônico e não-icônico; 

•     A construção de formas de diferenciação (controle progressivo das 

variações sobre os eixos qualitativo e quantitativo); 

•     A fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e 

culmina no período alfabético). 

 

A autora lembra, porém, que se observam várias subdivisões nos períodos acima. 

Retomando-se Ferreiro (2001b), tem-se que o primeiro nível, denominado pré-silábico4, 

caracteriza-se pelas diferenciações que estarão na base das construções subseqüentes: diferença 

entre marcas gráficas figurativas e não-figurativas, de um lado, e a formação da escrita como 

objeto substituto, de outro lado.  Ressalta-se aqui a importância de a criança saber distinguir entre 

“desenhar” e “escrever”.  Enquanto o desenho faz parte do domínio do icônico, as marcas 

gráficas reproduzem a forma dos objetos como, por exemplo, o animal cavalo é representado pelo 

desenho que reproduz a forma do animal.   Já ao escrever o que se observa é uma forma gráfica 

que não reproduz a forma dos objetos.  O nome de um objeto não lembra em nada a sua forma, 

pois a relação entre um e outro é arbitrária.   

 No período seguinte, o esforço das crianças é voltado para a construção de formas de 

diferenciação entre a escrita, cujos critérios são inicialmente intrafigurais e interfigurais.   Por 

meio dos primeiros, tecem-se variações no eixo quantitativo da sua escrita, tendo em vista a 

necessidade de torná-la interpretável.  Em geral, as crianças consideram a quantidade mínima de 

três letras para que um escrito tenha sentido.  Ainda no período da construção de formas de 

diferenciação, há a construção de critérios para diferenciar as escritas quanto ao dizer “coisas 

                                                 
4 Essa denominação, “pré-silábico”, não agrada Emília Ferreiro (2001a), por dar características negativas ao que 
deveria ser positivo. 
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diferentes”: diferenciações interfigurais, no eixo qualitativo da escrita.  É neste instante que as 

crianças se lançam na difícil tarefa de tecer variações no repertório das letras que utilizam de uma 

escrita para outra. 

 Somente quando ingressam no terceiro período, o da fonetização da escrita, é que os 

escritos das crianças passam a ser regulados por diferenças e semelhanças entre os significantes 

sonoros.  Neste momento, percebe-se um salto qualitativo em relação ao conhecimento que a 

criança tem da escrita: 

 
A criança começa por descobrir que as partes da escrita (suas letras) podem 
corresponder a outras tantas partes da palavra escrita (suas sílabas). Sobre o 
eixo quantitativo, isto se exprime na descoberta de que a quantidade de letras 
com que se vai escrever uma palavra pode ter correspondência com a 
quantidade das partes que se reconhece na emissão oral. Inicia-se assim o 
período silábico, que evolui até chegar a uma exigência rigorosa: uma sílaba 
por letra, sem omitir sílabas e sem repetir letras”.  (FERREIRO, 2001b, p. 24-
25) 
 

 Essa correspondência que a criança tece entre sílaba e letra resulta da hipótese silábica, 

cuja importância é vista pelo fato de permitir à criança obter um critério que tanto serve para 

regular as variações na quantidade de letras de um escrito como para que centre a atenção nas 

variações sonoras entre as palavras. 

 Mas, como a construção da escrita segue um percurso cheio de desafios para a criança, a 

hipótese silábica cria seus desafios através de suas próprias contradições: “contradição entre o 

controle silábico e a quantidade mínima de letras que uma escrita deve possuir para ser 

‘interpretável’, (por exemplo, o monossílabo deveria se escrever com uma única letra, mas se se 

coloca uma letra só, o escrito ‘não se pode ler’, ou seja, não é interpretável)” (FERREIRO, 

2001b, p. 25), e contradição entre a interpretação silábica e as escritas realizadas pelos adultos, 

cujas escritas possuem maior número de letras do que aqueles exigidos pela hipótese silábica.      
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 Ainda no período da fonetização da escrita, as letras podem assumir uma certa 

estabilidade, do ponto de vista dos valores sonoros (silábicos), o que leva a se estabelecer 

correspondência com o eixo qualitativo: “as partes sonoras semelhantes entre as palavras 

começam a se exprimir por letras semelhantes”. (FERREIRO, 2001b, p. 25-26).  Aqui também se 

verificam conflitos, ou seja, formas diferenciadas que desestabilizam a hipótese silábica, na qual 

a criança se apóia e da qual precisa ir gradativamente abrindo mão a caminho da hipótese 

silábico-alfabética que: 

 
(...) marca a transição entre os esquemas prévios em via de serem abandonados 
e os esquemas futuros em vias de serem construídos.  Quando a criança 
descobre que a sílaba não pode ser considerada como uma unidade, mas que ela 
é, por sua vez, reanalisável em elementos menores, ingressa no último passo do 
sistema socialmente estabelecido. (FERREIRO, 2001b, p. 27) 

 

 Mas, mesmo nesta etapa mais adiantada, da construção da escrita, a criança enfrenta 

desafios, surgem novos problemas.  Do ponto de vista quantitativo, não basta, por um lado, uma 

letra por sílaba, e, por outro lado, não se pode estabelecer nenhuma regularidade com a 

duplicação da quantidade de letras por sílaba, tendo em vista que há sílabas que podem ser 

escritas com uma, duas ou mais letras.  Do ponto de vista qualitativo, o aprendiz defronta-se com 

problemas ortográficos, uma vez que não há uma correspondência unívoca entre sons e letras e 

vice-versa.    

 A etapa alfabética culmina, assim, na construção da escrita com base em uma 

correspondência entre fonemas e letras e apresenta desafios aos aprendizes do ponto de vista do 

sistema ortográfico. 

 Assim, considerando as hipóteses de construção da escrita, é de suma importância que o 

professor planeje as suas ações levando em conta os princípios teórico-metodológicos que quer 
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adotar e os conhecimentos que os alunos constroem dentro e fora da escola com relação ao objeto 

a ser ensinado e a natureza do ensino que irá abordar (LEAL, 2004). 

 O processo de alfabetização precisa ser visto como um momento de aprendizagem de 

conceitos complexos, em que o aluno desenvolve a capacidade de compreensão e produção de 

textos, podendo participar de eventos mediados pela escrita.  Com isso, nos anos iniciais de 

escolarização é necessário que aconteçam atividades de apropriação do sistema alfabético em 

consonância com as atividades de apropriação dos usos e funções sociais da escrita, como já 

citado anteriormente (op. cit.). 

 Para tanto, de acordo com Leal (2004), o tempo pedagógico precisa se organizar de forma 

que dê ênfase aos quatro eixos de ensino da língua portuguesa: (1) linguagem oral; (2) prática de 

leitura; (3) produção de textos e (4) análise lingüística.     

Desse modo, para aprender a escrita é preciso o aluno compreender alguns princípios 

básicos que formam o nosso sistema (op. cit., p.79-80): 

 

O sistema alfabético de escrita tem relação com a pauta sonora 
(correspondência grafofônica) e não com as propriedades dos objetos ou 
conceitos apresentados (tamanho, cor, formato).  São utilizados símbolos 
convencionais (26 letras) para a escrita dos textos verbais.  

Na escrita alfabética, a correspondência entre a escrita e a pauta sonora é 
realizada predominantemente entre grafemas e fonemas e não entre grafemas e 
sílabas, por exemplo. 

 

Todas as sílabas contêm uma vogal. 

As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e 
semivogais (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, CCVCC...), mas a estrutura 
predominante é a consoante-vogal. 

As regras de correspondência grafofônica são ortográficas, dessa forma pode-se 
representar um mesmo fonema através de letras diferentes ou uma mesma letra 
pode representar fonemas diferentes, assim como um fonema pode ser 
representado por uma ou mais letras.  No entanto, predominam as motivações 
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regulares diretas (uma letra corresponde a um único fonema, como B, D, F, J, P, 
T). 

A direção predominante da escrita é a horizontal. 

O sentido predominante da escrita é da esquerda para a direita.  

 

 Esses princípios devem ser compreendidos de forma gradual, levando os alunos a terem 

contato com a escrita em diferentes situações sociais, a partir se situações escolares que 

apresentam essas reflexões de maneira mais sistematizada e explícita. 

É necessário que o professor apresente um maior planejamento no que se refira às 

situações que irão provocar reflexões em seus alunos, no que concerne à apropriação do sistema 

de escrita, já tendo uma idéia de quais serão os objetivos didáticos que orientarão a mediação da 

construção do objeto a ser ensinado e aprendido.  Tendo como base Leal (2004, p. 90), são 

enumerados alguns objetivos didáticos da alfabetização que buscam a reflexão sobre os 

princípios do sistema alfabético: 

1 – Compreender que são utilizados símbolos convencionais na escrita, que são 
as letras. 

2 – Reconhecer as letras, percebendo os invariantes nos traçados. 

3 – Traçar as letras, atendendo aos atributos essenciais que as diferenciam. 

4 – Reconhecer a palavra enquanto unidade de significado (consciência da 
palavra).  

5 – Segmentar palavras em partes (sílabas). 

6 – Perceber que a sílaba é constituída de unidades sonoras menores (fonemas), 
distinguindo fonemas dentro da sílaba (consciência fonológica). 

7 – Perceber que “a cada fonema corresponde uma letra ou mais de uma 
(dígrafos)”. 

8 – Estabelecer correspondências grafofônicas, percebendo a freqüência de uso 
das vogais nas sílabas. 

9 – Perceber as variações na estrutura das sílabas. 
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10 – Perceber que a direção predominante da escrita é horizontal e o sentido é 
da esquerda para direita. 

 

 A partir desses objetivos, encontram-se sugestões de atividades diversificadas com vistas 

a desafiar o aluno a mobilizar os conhecimentos construídos por ele à custa de um processo que 

demanda reflexão sobre o sistema da escrita.  Estas atividades são: 

 

(1) Atividades de familiarização com as letras – são as atividades em que os alunos podem 

visualizar com freqüência letras para serem memorizadas.  Porém, tal memorização deve ocorrer 

juntamente com as atividades de letramento.  

(2) Atividades que objetivam a construção de palavras estáveis – nessas atividades os aluno irão 

aprender um grupo de palavras que servirão como fontes de informações para a escrita de outras 

palavras. 

(3) Atividades que destacam análise fonológica – são as atividades em que levarão os alunos a 

centrar a atenção no som das palavras, procurando entender a lógica das relações. 

(4) Atividades de composição e decomposição de palavras – são aquelas que darão possibilidades 

para que os alunos façam a análise e síntese das palavras, isto é, ajudam nas reflexões sobre as 

palavras que são formadas por segmentos menores (sílabas / fonemas), os quais são usados para a 

produção de novas palavras.  

(5) Atividades de comparação entre palavras quanto ao número de letras utilizadas – atividades 

em que os alunos irão comparar palavras para perceber as regularidades da língua e os princípios 

do sistema.  

(6) Atividades de “tentativas de reconhecimento de palavras” através do desenvolvimento de 

estratégias de uso de pistas para leitura – são aquelas que levarão os alunos a realizarem análises 
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das correspondências grafofônicas, como por exemplo, qual a letra inicial de determinada 

palavra, qual a sua última letra, entre outras.  

(7) Escrita de palavras e de textos (que se sabe de memória ou ditados) – atividades em que os 

alunos irão se esforçar na tentativa de descobrir quantas e quais letras devem ser usadas na escrita 

de palavras. 

(8) Atividades de sistematização das correspondências grafofônicas – são propostas atividades 

para que os alunos compreendam a lógica do sistema e estabeleçam, simultaneamente, as 

correspondências existentes entre as letras e os fonemas que estas representam. 

(9) Atividades de reflexão durante produção e leitura de textos – segundo Leal (2004, p. 111-

112): 

 
Os alunos, dentre as muitas ações necessárias para elaboração de um texto 
(elaboração de idéias, textualização), preocupam-se em como registrar tudo o 
que está sendo pensado.  Em relação à leitura, precisam de informações sobre 
as pistas gráficas para que possam conjugar com as pistas contextuais e 
cotextuais e compreender os textos. 

  

Diante dessas atividades, vê-se a importância tanto de conhecer como funciona o sistema 

de escrita como também de se engajar em práticas sociais de leitura e de escrita.   

 

1.4 Alfabetização e Letramento: uma interface com o ensino de leitura e escrita 

 

Na metade dos anos 80 ocorre, simultaneamente, o surgimento do termo letramento no 

Brasil, illettrisme na França e literacia em Portugal, para dar nome a fenômenos diferentes da 

alfabetização. 
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 Segundo Soares (2004b), nos Estados Unidos e na Inglaterra, apesar de a palavra literacy 

já ser dicionarizada desde o final do século XIX, foi também nos anos de 1980 que o fenômeno 

do letramento passou a ser foco de atenção e discussão nas áreas da educação e da linguagem. 

Desse modo, há uma diferença entre o conceito de letramento e o conceito de 

alfabetização, fazendo-se necessário atribuir uma denominação para o que se passou a chamar de 

alfabetização e letramento (op. cit.).   

Até 1940 para que uma pessoa fosse considerada alfabetizada bastava escrever o próprio 

nome.  A partir dos anos 50 até o último censo, feito em 2000, os instrumentos avaliativos 

mudaram e passaram a considerar alfabetizadas as pessoas que se diziam capazes de ler/escrever 

um bilhete simples.  Tal mudança altera o conceito de alfabetização, que passa a usar a leitura e a 

escrita dentro de uma prática específica de escrita, ou seja, o letramento (MORAIS E 

ALBUQUERQUE, 2004). 

Outras considerações sobre o letramento escolar são tecidas por Soares (2004 a): 

 
(...) o processo de aquisição da língua escrita, na escola, é, desde o primeiro 
momento, um processo de desaprendizagem da escrita com as funções de 
interação autor/leitor de intersubjetividade, e de aprendizagem de uma escrita 
que, em vez de interação, é reprodução de um modelo escolar de texto, é 
“prestação de contas” do autor a um leitor que nada mais espera senão 
reconhecer, no texto produzido, esse modelo; que em vez de possibilidade de 
intersubjetividade, é, ao contrário, negação da subjetividade de autor e leitor, 
porque um e outro se negam como sujeitos, na escrita/leitura do texto. (grifo da 
autora) 
 

Tem-se clareza, de acordo com a citação acima, que para a escola basta simplesmente 

“saber ler e escrever”, isto é, a criança precisa apenas dominar a tecnologia do ler e do escrever, o 

que para Ferreiro (1990, p.19) consiste no fato de que “a aquisição da representação escrita da 

linguagem tem sido tradicionalmente considerada como uma aquisição escolar (isto é, como uma 

aprendizagem que ocorre, do início ao fim, no contexto escolar)”, fazendo com que a escrita 
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passe de objeto social para objeto escolar e perca algumas funções que a explicam como objeto 

de importância social.   

Porém, como Ferreiro (1990) mostra, as crianças não pedem permissão à escola para 

aprenderem sobre a escrita.  A este respeito, Calil e Felipeto (2005, p.28) observam que “a 

sociedade letrada faz com que a criança, mesmo sem ser alfabetizada, perceba as diferentes 

propriedades das linguagens oral e escrita”.  A criança que não se alfabetizou ainda, mas folheia 

livros, faz que ler, brinca de escrever, escuta histórias que são lidas, vive rodeada de material 

escrito, percebendo seus usos e função, já faz parte do mundo do letramento, mesmo não 

sabendo ainda ler e escrever convencionalmente.   

 Kleiman (1995, p.70-71) compartilha também da idéia de que a criança aprende a escrita 

em outros contextos, antes de chegar à escola: 

 
É no “fazer-de-conta que lê” e no “fazer-de-conta que escreve” – eles próprios 
práticas interacionais orais – que o objeto e as práticas escritas são recortadas e 
ganham (ou não) sentido(s) para a criança.  Estes jogos se dão em diferentes 
instituições sociais (família, pré-escola, escola, etc.), que consignam ao sujeito 
diferentes papéis e possibilidades: o daquele que pode ler e escrever ou fazer de 
conta que lê e escreve e o daquele que não o pode porque não o sabe.  É na 
presença/ausência do brincar de ler para a criança (jogos de contar), no brincar 
de ler com a criança, no brincar de desenhar e escrever (jogos de faz-de-conta) 
que se reencontra o sentido social da escrita daquela subcultura letrada. 
  

Para Calil e Felipeto (2005), é por meio da leitura e escrita de notícias, contos de fadas, 

gibis, receitas, bilhetes, listas de compras, cantigas, poemas, bulas de remédios, dentre outras, 

cujas crianças presenciam em seu meio familiar e escolar, que ocorre a interação e o acesso 

efetivo dos indivíduos com os textos escritos.  Por meio da leitura e escrita a escola adquire 

sentido para a criança e obtém um conjunto de informações a respeito desses objetos presentes 

nas práticas de letramento.   
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 Neste estudo, a noção de práticas de letramento é entendida a partir de Kleiman (1995, p. 

19).  Esta autora, com base em Scribner e Cole (1981), define o letramento “como um conjunto 

de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos”.  O letramento é, pois um fenômeno que 

ultrapassa as práticas específicas da escola, que se constituíram durante muito tempo no 

parâmetro de definição do letramento, servindo à classificação dos sujeitos ao longo da dicotomia 

alfabetizados ou não alfabetizados.   

Nessa perspectiva, só há um tipo de prática e esta se relaciona com o desenvolvimento de 

algumas habilidades, em relação à escrita, em prejuízo de outras.  A escola, enquanto uma 

agência de letramento, tem investido apenas em um tipo de letramento – que concebe o processo 

da alfabetização como desenvolvimento de competência individual.  Já as agências de letramento 

do conjunto da sociedade – família, igreja, trabalho – apresentam diferentes práticas de 

letramento. 

Street (1984 apud Kleiman, 1995, p. 21) chama de modelo de letramento autônomo, ao 

letramento escolar, contrapondo-o ao modelo ideológico de letramento, que, por sua vez, 

reconhece a pluralidade das práticas de leitura e de escrita.  Essa pluralidade se relaciona com o 

fato de as práticas de letramento serem socialmente e culturalmente determinadas, bem como 

com a interface entre as práticas orais e as práticas escritas. 

Neste trabalho, adota-se a noção de letramento na perspectiva do modelo ideológico, 

tendo em vista a idéia defendida, ao longo deste estudo, de que as cantigas populares são um tipo 

de prática oral que propicia o alfabetizar letrando, uma vez que no nível da expressão manifestam 

sonoridades, rimas, aliterações, bem como são textos de pequena extensão, fáceis de memorizar 

enquanto os alunos a cantam.  Caso os alunos já conheçam a cantiga trazida para a sala de aula, o 

texto cantado torna-se de fácil resgate.  Um outro aspecto importante quanto à visão das cantigas 
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populares como gênero para alfabetizar letrando se refere à dimensão cultural das cantigas, a sua 

ligação com a cultura oral e com as crenças, hábitos e costumes da sociedade.  Por meio do 

modelo ideológico de letramento é possível reconhecer as cantigas como um tipo de prática oral 

na interface com as práticas letradas, uma vez que este modelo não dicotomiza as relações entre o 

oral e o escrito como acontece no modelo autônomo. 

Nesse sentido, a prática social das cantigas populares tem o seu significado construído em 

eventos sociais como o brincar, o cantar e o dançar, por exemplo.  São por excelência atividades 

interacionais por meio das quais os indivíduos compartilham significados culturais e sociais.  

Assim, o significado das canções não se encontra apenas na materialidade do texto oral ou 

escrito, mas, sobretudo no seu uso em eventos sociais ou eventos de letramento. 

Entende-se aqui evento de letramento na acepção de Heath (1982, 1983 apud Kleiman, 

1995, p. 40), que a tomou como uma unidade de análise de uma pesquisa etnográfica de pequenas 

comunidades no Sul dos Estados Unidos cujos resultados demonstram que o modelo escolar de 

letramento, tido como universal, cria oportunidades desiguais para os aprendizes cujas famílias 

apresentam níveis de escolarização diferentes.  Para os alunos pertencentes a famílias cuja 

orientação de letramento corresponde às expectativas da escola, as práticas do letramento escolar 

constituem uma oportunidade de continuação do desenvolvimento lingüístico, enquanto que para 

as crianças oriundas de famílias com níveis baixos de escolarização o letramento escolar constitui 

uma ruptura em relação às práticas de letramento da comunidade a que essas crianças pertenciam.   

Os eventos de letramento no estudo de Heath são, pois “as situações em que a escrita 

constitui parte essencial para fazer sentido da situação, tanto em relação à interação entre os 

participantes como em relação aos processos e estratégias interpretativas” (citado por 

KLEIMAN, 1995, p. 40).  As cantigas populares, por exemplo, que são práticas orais presentes 

nas brincadeiras de crianças de meios sociais diferentes, apresentam, à semelhança de muitas 
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outras práticas sociais, orais e escritas, padrões bastante diferenciados no contexto do ensino, 

sobretudo quando a escola, no intuito de escolarizar tais práticas, faz uma dicotomia entre o oral e 

o escrito e traz como conseqüência desta dicotomização a ruptura entre as práticas da oralidade e 

do letramento.   

Isto significa que uma mesma cantiga popular poderia apresentar padrões, ou quadros de 

situação, diferenciados caso seja cantada em momentos diferentes como, por exemplo, (1) em 

uma brincadeira de roda partilhada por amigos que cantam espontaneamente em um ambiente 

informal, como a calçada do prédio em que moram; e (2) caso seja cantada na sala de aula sob o 

olhar da professora que, de certa forma, orienta e direciona o cantar dos seus alunos com o 

objetivo não apenas de brincar espontaneamente, mas também de ensinar a ler e a escrever.  

Ressalte-se que, na sala de aula, um evento da oralidade como o cantar brincando de roda 

se diferencia do brincar cantando em situações do cotidiano extra-escolar das crianças em virtude 

de que em ambas as situações a linguagem usada para dar sentido a cada uma das situações é 

diferente.  É na escola que a prática da cantiga popular passa a ser uma prática do letramento 

escolar à medida que as cantigas não são apenas cantadas, mas são também lidas, escritas de 

memória ou copiadas.  É nesse sentido que as pesquisas de Heath (1982, 1983) mostram que os 

eventos, ainda que possam ser aparentemente semelhantes, apresentam padrões diferenciados.   

Os estudos de Heath são importantes para revelar a existência de rupturas entre o modelo 

de letramento da escola e o modelo de letramento das famílias e comunidades as quais pertencem 

os alunos, sobretudo os menos escolarizados.  Nas famílias com maior nível de escolaridade o 

uso do oral e do escrito se dão simultaneamente, as crianças aprendem a falar ao mesmo tempo 

em que interagem com materiais escritos, percebendo seus usos e funções. Esse fato contribui 

para que elas cheguem à escola manifestando concepções sobre o letramento.  Já as crianças dos 
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meios menos escolarizados, ou não escolarizados, apresentam-se bem no uso da língua oral, o 

que influencia o aprendizado da escrita.  

A ruptura entre usos da linguagem oral e escrita por parte de crianças que entram na 

escola se relaciona com o fato de a escola olhar a linguagem oral e escrita através de suas 

diferenças formais ao invés de olhar as duas modalidades de uso da língua a partir de suas 

semelhanças constitutivas, segundo Terzi (1992).   

Esta autora mostra, com base em resultados de um estudo cujo objetivo foi analisar o 

processo de construção da leitura de crianças de meios iletrados, o processo de interação e os 

fatores determinantes de ambos os processos, as implicações para o letramento escolar, de se 

pensar a aquisição da escrita como um processo de continuidade entre a linguagem oral e a 

escrita, considerando que o desenvolvimento das duas modalidades de uso da língua se suportam 

mutuamente.  

A pesquisa de Terzi, que teve como sujeitos três crianças de uma favela, alunas da 

segunda série do primeiro grau, estudou o letramento pré-escolar delas, o encontro desse 

letramento com o letramento escolar e o desenvolvimento de leitura das mesmas em encontros 

com a pesquisadora fora do ambiente escolar.   

De acordo com conclusões apresentadas em Terzi (1992, apud TERZI, 1995), o percurso 

percorrido pelas crianças-sujeitos da pesquisa mostra que, uma vez percebida a escrita num 

contínuo comunicativo do qual a oralidade é parte constitutiva e transformadora, a influência da 

experiência da oralidade está presente durante todo o processo de construção da escrita.  A 

oralidade e a escrita passam a ser vistas como duas maneiras de significar, e a maneira já 

conhecida torna-se o ponto de referência para a compreensão da maneira ainda desconhecida.   

Essas conclusões reforçam o ponto de vista adotado neste estudo, de que é importante 

trabalhar com cantigas populares, aproveitando as experiências das crianças com esse gênero, 
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que por serem textos da oralidade propiciam um apoio para o trabalho com a escrita contribuindo 

para a aquisição dos objetos materiais da escrita.   

Outros autores que, assim como Terzi (1995), pesquisam na área de aquisição de 

linguagem oral e escrita, como é o caso de Mayrink-Sabinson (2002) e Rojo (2002), demonstram, 

por meio de resultados de seus estudos, que os objetos materiais portadores de textos se 

encontram na origem das relações que se estabelecem entre a criança e o texto.   Neste sentido, o 

texto escrito deixa de ser mera “coisa” e assume a sua identidade de objeto que estrutura as 

mesmas práticas orais.  É por meio dos seus efeitos estruturantes que o texto se transforma em 

objeto significado. 

 Considerando as pesquisas acima citadas, faz-se necessário saber como se deram 

historicamente as práticas do ensino da leitura e da escrita na escola, uma vez que esta   

instituição apresenta  natureza , função e organização próprios em relação a outras instituições 

cujas práticas sociais são adquiridas pelas crianças antes do processo de escolarização: 

 
(...) em relação à aprendizagem da leitura e da escrita, geralmente primeiro se 
ensinava o aluno a “codificar” e “decodificar”, através da utilização de métodos 
de alfabetização (métodos sintéticos como os silábicos e os fônicos; métodos 
globais), e só depois se ofereciam atividades de leitura e escrita de textos.  As 
cartilhas relacionadas a esses métodos passaram a ser amplamente utilizadas 
como livro didático para o ensino nessa área. (MORAIS E ALBUQUERQUE, 
2004, p.64). 
 

Tal forma de ensino resulta de práticas específicas de leitura e escrita na medida em que 

os alunos lêem textos “cartilhados”, ligados aos fonemas ou sílabas que estão estudando, textos 

estes que são lidos/escritos na escola apenas para satisfazer as funções sociais exigidas quanto à 

aprendizagem da leitura e da escrita.  Como mostram Morais e Albuquerque (2004, p.65), “na 

escola, o processo de alfabetização veio historicamente priorizando essa dimensão, 

provavelmente porque ela possibilita um bom funcionamento dessa instituição”.   
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Portanto, é necessário diferenciar o acesso ao sistema de escrita e ao seu conhecimento 

enquanto tecnologia, do acesso ao mundo da escrita e dos conhecimentos que estão implicados aí, 

ou seja, do acesso à escrita como prática social, como um saber do âmbito do letramento 

(GOULART, 2005).  Não é pertinente desconsiderar a influência que a língua oral assume no 

desenvolvimento da linguagem escrita fora e dentro da escola. 

 Quando se fala em letramento não significa apenas pensar em uma sala de aula repleta de 

recortes de jornais, rótulos, embalagens, cartazes publicitários e livros numa estante.  Pensa-se, 

sim, em alunos participantes, no dia-a-dia escolar, que estão envolvidos em situações com textos 

lidos e escritos para atenderem a uma dada finalidade: busca do prazer, busca de informação a 

fim de se chegar a uma meta, registrar algo para não esquecer, dentre outras finalidades.  Pensa-

se ao mesmo tempo em alunos que refletem sobre os princípios do sistema da escrita (MORAIS 

E ALBUQUERQUE, 2004). 

Esta perspectiva de ensino é o que se chama de alfabetizar letrando, processo este que 

implica conceber a escrita como um objeto conceitual, cujas especificidades exigem reflexão por 

parte de quem a aprende, no sentido de olhar a escrita também em suas unidades, tecendo 

relações entre aspectos sonoros e gráficos do seu sistema e explicitando o que se vê e o que se 

pensa sobre estas relações.   Alfabetizar letrando é, principalmente, uma forma de conceber a 

escrita como um objeto cultural, cujo conhecimento se constrói na interação social por meio de 

práticas de leitura e de escrita, atentando-se para a finalidade do que se escreve e do que se lê.   

Sendo assim, os dois processos, acima citados, são complementares como mostra Soares 

(2004b, p. 14): 

 
Não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 
alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de 
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
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relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. (grifo da 
autora) 

 

Conforme se observa, nesta citação, a alfabetização não precede o letramento.  Ambos são 

processos simultâneos, podendo-se, até, optar por um ou por outro termo e, assim, a alfabetização 

seria entendida muita além da aprendizagem grafofônica, ou no letramento haveria a 

possibilidade de incluir a aprendizagem do sistema de escrita (op. cit.).  Porém, muitos 

educadores separam os dois termos, como se eles ocorressem de maneira independente um do 

outro (MENEZES, 2004).   

 Soares (2004b) propõe: (1) reconhecer a especificidade da alfabetização, que é o processo 

de aquisição e apropriação do sistema de escrita, alfabético e ortográfico; (2) reconhecer a 

importância do desenvolvimento da alfabetização num contexto de letramento; (3) reconhecer 

que alfabetização e letramento apresentam diferentes dimensões, facetas e que cada uma tem sua 

metodologia, levando a aprendizagem inicial da língua escrita à exigência de inúmeras 

metodologias; (4) rever e reformular a formação do professorado das séries iniciais do ensino 

fundamental, para que se tornem capazes de enfrentar o fracasso escolar na aprendizagem inicial 

da língua escrita no Brasil.  

 Frente ao exposto, a palavra letramento não é sinônima de alfabetização.  Letramento é, 

sim, um processo de natureza sócio-histórica, não se resumindo à aquisição da técnica do ler e do 

escrever.  A leitura e a escrita devem acontecer em práticas sociais que contribuam para a 

construção da identidade5 dos aprendizes.  

O letramento ideológico é a perspectiva de trabalho que, ao tecer relação entre as práticas 

da oralidade e as práticas da escrita, propicia a construção das identidades dos sujeitos em 

processo de alfabetização e letramento, por reconhecer diversidades culturais, crenças, costumes, 
                                                 
5 KLEIMAN (2002, p. 280-281)) afirma que  “a construção de identidades é constitutiva da realidade social , que são 
construídas na interação (...) É constitutiva da realidade social das práticas discursivas”.  
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modos de vida dos grupos sociais.  O trabalho com as cantigas populares, que assume o resgate 

das tradições orais, pode ser considerado um tipo de letramento ideológico se levar em 

consideração valores, crenças, costumes dos aprendizes.   

No caso da educação brasileira, é importante considerar as raízes indígenas, africanas e 

portuguesas, que ao longo da história contribuíram para a construção identitária do povo 

brasileiro como mostram Almeida e Pucci (2002) em uma proposta de ensino, cujo tema é o 

repertório musical étnico6: “escolher como enfoque principal deste trabalho canções africanas, 

portuguesas, indígenas brasileiras inter-relacionadas com músicas brasileiras, nos conduzem, 

impreterivelmente, a uma expressão muito em voga hoje em dia: música étnica” (p. 23). 

Resguardadas as diferentes especificidades do trabalho com as cantigas populares, cujo 

objetivo consiste em ensinar música a crianças, na escola, e as diferentes especificidades do 

trabalho com as referidas cantigas com o objetivo de alfabetizar letrando, observa-se um ponto 

em comum quanto às possibilidades do repertório das cantigas que poderiam ser usadas tanto na 

educação musical como no alfabetizar letrando.  Tanto neste contexto como naquele há muito a 

se conhecer e explorar: 

 
Há tantos gêneros e estilos, os mais diversos, que contam partes da história 
brasileira, que apresentam ritmos e instrumentos de que nem sequer sabemos os 
nomes.  Conhecer o outro, aquilo que não é daqui, mas veio para cá, possibilita 
um olhar diferenciado para as manifestações musicais brasileiras, estimulando a 
idéia mais ampla de que toda música se insere em um contexto social e 
econômico particular, que tem história e personagens que possui inúmeras 
particularidades (...) É evidente que muitos professores viveram no período em 
que o folclore tornou-se obrigatório nas escolas e isso acarretou uma série de 
visões distorcidas sobre a música brasileira.  Completamente 
descontextualizadas, as canções folclóricas ganhavam roupagem erudita e 
perdiam todo o sabor original.  Tanto professores quanto crianças cantavam 
uma ciranda em arranjo coral sem sequer ter idéia do que aquela canção 

                                                 
6 O termo étnico foi usado por Almeida e Pucci, na acepção daquilo que é “pertencente a povo ou raça” (vem do 
grego ethnikos e do latim ethniku, ethos em latim significa costume, caráter, moral) In: TORRINHA, Francisco.  
Dicionário de Latim, Gráficos Reunidos, Porto, 1937, p. 298. 
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significava, de onde vinha, do ritmo original, nem da instrumentação usada. 
(ALMEIDA & PUCCI, 2002, p. 32) 

 

Pode-se fazer uma comparação entre essa forma com a ciranda, um gênero da canção 

popular, que era cantada, na escola, em um determinado contexto histórico, e as formas como se 

davam as práticas de letramento da escola, em que estudavam os alunos-sujeitos das pesquisa de 

Heath (1982; 1983).  Em ambos os casos a escola se apresenta com práticas de letramento 

distantes da realidade das crianças, sobretudo daquelas de meios pouco ou não escolarizados. 

Para se construir sentido para as cantigas populares é necessário conhecer “os elementos 

que envolvem o ritual” (ALMEIDA & PUCCI, 2002, p. 33).  As cantigas, assim como 

praticamente todos os outros gêneros textuais, assumem seu significado a partir de rituais7, que 

são formas de agir e de interagir partilhados pelos indivíduos.  Os rituais são parte das práticas 

orais e escritas.  No caso das cantigas, os rituais se relacionam a eventos orais como cantar em 

uma brincadeira de roda enquanto se desenvolve uma coreografia8 de dança por meio da qual os 

participantes interagem de forma dinâmica.   

Isso significa que um ensino que parta de práticas orais, como cantar músicas populares, 

precisa de uma situação de interação que dê sentido à canção.   Esta situação, que é ritualística, 

mostra formas de agir e interagir que lhes são significativas e cria sentidos em eventos da 

oralidade e do letramento. 

Partindo do pressuposto de que as cantigas populares, sobretudo as que são cantadas em 

brincadeiras de roda, como manifestação da linguagem oral, realizam-se mediante rituais, é 

oportuno resgatar o próprio ritual da brincadeira que acompanha a cantiga.   

                                                 
7 Ritual é o “conjunto de atos e práticas próprias de uma cerimônia ritualística” (HOUAISS, 2001, P. 2453). 
8 Coreografia é “a arte de conceber os movimentos e passos que vêm compor determinada dança” (HOUAISS (2001, 
p. 837).   
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Para ilustração de um ritual envolvendo uma cantiga popular, no contexto do ensino-

aprendizagem, apresenta-se, a seguir, um exemplo extraído de um livro didático de 

alfabetização9.  

 

Como mostra o exemplo em destaque, a canção ilustrada faz parte do repertório de 

cantigas populares que acompanham uma prática de brincar resgatada pelo livro didático.  No 

comando dado ao professor, há indicação da situação de interação cujo ritual consiste em os 

alunos sentarem-se em uma roda, o que possibilita as ações necessárias à realização da 

brincadeira como passar um objeto de mão em mão, orientando-se espacialmente para um colega 

                                                 
9 GOMES, Sandra.  Alfabetização.  Curitiba: Positivo, 2005.   
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à direita, a cada vez em que o objeto é passado para o vizinho.  Um outro aspecto importante do 

ritual na cantiga “Escravos de Jó”, é o gesto de bater com o objeto que se encontra na mão 

direita, atentando para as sílabas fortes da cantiga.  As crianças também devem prestar atenção a 

um trecho específico da canção “zigue, zigue, zá” enquanto coordenam movimentos para a direita 

e esquerda com uma das mãos, a direita. 

Este exemplo é ilustrativo de como as cantigas populares dependem da situação de 

interação, que é o ritual, para dar significado à prática do cantar e do brincar.  A forma como a 

atividade é proposta permite a construção de um contexto significativo, que se aproxima de 

contextos reais em que as crianças brincam e cantam.  Nesse sentido, percebe-se que, de início, a 

escrita da canção serve para apoiar o ato da cantação, que é oral.   A atividade consegue conciliar 

um trabalho com a leitura do texto escrito, ao expor aos aprendizes um texto autêntico, 

apresentado em sua íntegra, que resgata uma tradição cultural do cantar e do brincar, ou seja, 

resgata uma prática da oralidade. 

Embora o objetivo didático explícito da atividade seja levar os alunos a perceberem as 

sílabas mais fortes das palavras da cantiga, após a leitura do texto escrito, nota-se que a situação 

de interação por meio da qual as crianças cantam e brincam é fundamental no sentido de não 

haver uma ruptura entre oralidade e escrita.  Neste sentido, a proposta do manual mostra como é 

possível provocar situações de reflexão sobre o sistema da escrita com base em uma cantiga 

popular, sem descaracterizar o significado social e cultural desta.   

Esta atividade está de acordo com os pontos de vista defendidos por diferentes autores 

apresentados neste estudo (FERREIRO, 2001; HEATH, 1982; 1983; TERZI, 1995; LEAL 2004), 

considerando-se que há um denominador comum entre eles: a escola precisa considerar que as 

crianças, ao ingressarem na alfabetização, já possuem um vasto repertório de conhecimentos 

sobre a linguagem oral e a escrita. 
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Um outro aspecto interessante em relação às cantigas populares no tocante a importância 

deste gênero para um ensino da alfabetização, na perspectiva do letramento, diz respeito ao fato 

de que, além da proximidade da estrutura melódica e tonal harmônica das cantigas de roda, 

observam-se versões aproximadas, no Português de Portugal e no Português do Brasil, de 

músicas como O cravo e a rosa, A rolinha e Nesta rua.   Almeida e Pucci (2002, p. 86) destacam, 

com base em Mário de Andrade10, a relação entre textos similares com melodias diferentes e 

melodias similares com textos diferentes.  A seguir, observa-se a ilustração de um exemplo dessa 

relação entre uma cantiga de roda brasileira e outra portuguesa: 

 
A rolinha (brasileira) 

 

Minha rolinha voou, voou 

Caiu no laço se embaraçou 

Minha rolinha voou, voou 

Caiu no laço se embaraçou 

Ai me dê um abraço, que eu desembaraço 

A minha rolinha que caiu no laço 

Ai me dê um abraço, que eu desembaraço 

A minha rolinha que caiu no laço. 

 

A rolinha está rolando (portuguesa) 

 

A rolinha está rolando 

                                                 
10 ANDRADE, Mário de.  Aspectos da música brasileira.  São Paulo: Editora Martins, 1965. 
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Que lhe roubaram o ninho 

Não no fizeras tu ó rola 

Tanto a beira do caminho 

Dê-me um abraço com desembaraço 

Chora a rolinha que ficou no laço 

 

Os exemplos ilustrados acima demonstram relações do ponto de vista melódico e textual.  

Esta última se configura como uma relação de intertextualidade: presença de um texto em outro 

texto, que no dizer de Kristeva (1969, p. 149 apud LEITE E BARBOSA, 2006, p. 92): “todo 

texto se constrói como mosaico de citações e é absorção e transformação de um outro texto”. 

Considerando-se o perfil e as possibilidades dos alunos, tanto as relações melódicas como 

as relações intertextuais podem contribuir para expor os aprendizes à diversidade das cantigas 

populares, que é, em certo sentido, uma expressão da variação lingüística, sendo uma 

característica constitutiva da linguagem, a qual todos os falantes, mesmo as crianças ainda 

pequenas estão expostas.   

Não se trata de trabalhar a intertextualidade, enquanto processo complexo e multifacetado, 

com alunos da alfabetização, mas de propiciar aos aprendizes o contato com textos autênticos em 

cujas formas há semelhanças e diferenças perceptíveis. 

Fora da escola, “em ambiente urbano, as crianças estão, desde o seu nascimento, expostas 

a material escrito e a ações sociais vinculadas a esse tipo de material.  Podem obter informação 

acerca de alguns tipos de relações entre ações e objetos” (FERREIRO, 2001b, p. 65-66).  

Porém, essa capacidade de as crianças obterem informações dos materiais escritos vai 

além de percepção de aspectos observáveis, uma vez que elas são capazes de inferir propriedades 

não-observadas de um determinado objeto.  Isto significa que os aprendizes desenvolvem um 
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esquema conceitual que lhes permite observar a língua em seu interior, por meio de processos 

inferenciais, a partir do que não é diretamente observável, como também a criança desenvolve 

competências que lhes permitem perceber informações da dimensão cultural da escrita. 

Com base em ambas as competências é que se constroem as práticas do alfabetizar 

letrando.  Neste sentido, ressalta-se a importância das experiências culturais dos aprendizes como 

mostram os resultados de Heath (1982; 1983), Terzi (1995), Mayrink-Saybson (2002) e Rojo 

(2002) citados neste trabalho. 
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2. O CAMINHO PERCORRIDO 

            

A pesquisa apresentada compreende um processo de investigação e compreensão dos 

significados atribuídos às cantigas populares como um instrumento didático para alfabetizar 

letrando, que é o foco do estudo.  

Este trabalho baseia-se em uma pesquisa qualitativa que, segundo Lüdke e André (1986), 

compreende o contato direto do pesquisador tanto com o ambiente quanto com a situação 

investigada através do trabalho de campo e diz respeito aos dados da realidade, cujo material é 

rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos, etc. 

Numa pesquisa qualitativa o pesquisador deve estar atento ao maior número possível de 

elementos que se apresentam na situação estudada, pois um assunto aparentemente sem 

importância pode ser a chave para uma melhor compreensão do problema (LÜDKE E ANDRÉ, 

1986). 

Para a coleta de dados utilizou-se a observação, que é um instrumento de investigação 

controlada e sistemática.  A observação subentendeu um planejamento cuidadoso do trabalho e 

uma rigorosa preparação do observador para determinar com antecedência ‘o quê’ e ‘o como’ 

observar.  A primeira tarefa da pesquisa consistiu em delimitar o objeto de estudo, definindo de 

maneira clara o foco da investigação e sua configuração espaço-temporal, deixando mais ou 

menos evidentes quais aspectos do problema seriam levados em conta pela observação e qual a 

melhor forma de conseguí-los (ver roteiro de observação – Anexo A). 

Assim, o foco do presente estudo consiste em examinar o uso das cantigas populares 

como um instrumento didático para a alfabetização e o letramento nas salas de aula de duas 

professoras alfabetizadoras (1º ano do 1º ciclo) da Rede Municipal do Recife.  Para tanto, fez-se 

necessário escolher as docentes com base em critérios mostrados no tópico a seguir. 
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2.1 As professoras e as observações de suas aulas 

 

Para a escolha das docentes foi realizada, inicialmente, uma pesquisa piloto através da 

qual se aplicou uma entrevista semi-estruturada a seis professoras de alfabetização (1º ano do 1º 

ciclo) da Rede Municipal do Recife (roteiro da entrevista – Anexo B).  Esta entrevista teve como 

objetivo escolher, dentre as docentes entrevistadas, as participantes da atual pesquisa, uma vez 

que propiciaria o conhecimento sobre quais delas realizavam trabalhos com cantigas populares 

em suas salas de aula de alfabetização.   

Para a elaboração da entrevista foi tomada como base a idéia de Lüdk e André (1986), 

segundo a qual a entrevista semi-estruturada se apóia em um esquema básico cuja aplicação não é 

rígida, permitindo que o entrevistador refaça as perguntas endereçadas, as amplie ou crie outras.  

As perguntas e suas respostas foram registradas por meio da gravação direta, em áudio e 

transcritas posteriormente.  

Durante a entrevista se atentou para as respostas apresentadas pelas professoras, 

principalmente sobre seus posicionamentos frente ao modo como elas concebiam o processo da 

alfabetização.  Foi determinante para a escolha das duas docentes a observação de que uma delas 

deixou entrever uma visão de alfabetização voltada para uma perspectiva sócio-histórica e a 

outra, apresentou uma visão de alfabetização que se caracterizou como sendo mais tradicional.  

Tal critério teve como objetivo constatar se as duas professoras apresentavam diferenças 

significativas em suas práticas na sala de aula. Por razões éticas ambas as docentes são 

designadas, no decorrer do estudo, como P1 e P2, respectivamente.   

P1 tem curso superior de Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 

especialização não concluída em Educação Infantil, atuando há quinze anos como docente, dos 

quais dez anos foram dedicados à alfabetização.  A professora trabalhava os dois horários na 
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mesma escola.  Sua sala de aula era pequena, mas bem aconchegante, com mesinhas de quatro 

cadeiras e as paredes ocupadas por músicas, parlendas, alfabeto e outros objetos escritos. 

P2 tem curso superior de Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 

trabalha há oito anos como docente, dos quais apenas dois anos dedicados à alfabetização.  Esta 

também exercia a função de docente nos dois horários – no período da manhã ela lecionava em 

uma escola particular do Recife.  Sua sala de aula tinha um tamanho médio com carteiras para 

alunos maiores e as paredes também continham cartazes com músicas, alfabeto, trava-línguas, 

etc. 

Ambas as professoras participavam das capacitações oferecidas aos professores da Rede 

Municipal de Ensino do Recife11. 

O estudo partiu, assim, de observações das atividades de ensino das duas alfabetizadoras 

citadas, nas quais observavam-se as presenças de cantigas populares.  Desse modo, o campo da 

investigação foram as salas de aula das duas docentes. 

As observações realizaram-se ao longo de quatro meses, compreendendo um total de trinta 

e uma horas e dez minutos, alcançando-se dez observações para cada professora.  Os números de 

horas dedicados a essas observações foram distribuídos da seguinte forma: vinte horas e dez 

minutos na sala de aula de P1 e onze horas na sala de aula de P2.  A diferença nesse número de 

horas deveu-se ao fato de que P1 dedicava toda a sua aula a atividades que partiam das cantigas 

trabalhadas, enquanto que P2 dedicava apenas uma hora e meia, mais ou menos, a esse trabalho.  

Durante nove aulas as professoras trabalharam de forma autônoma e sem qualquer 

conhecimento prévio da pesquisadora acerca da cantiga a ser trabalhada ou de qualquer outra 

informação que pudesse constar em algum planejamento das aulas.  Após essas nove aulas foi-

lhes solicitado, para a décima e última aula, um planejamento (ver Anexo C) para o trabalho com 
                                                 
11 Dentre estas capacitações destaca-se o Curso Alfabetização: apropriação do sistema de escrita alfabético 
ministrado pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem – Universidade Federal de Pernambuco – CE – 2005. 
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uma cantiga popular: Noite Feliz, considerando que era época de Natal e a canção trazia 

elementos como rimas, palavras repetidas, assim como era conhecida do repertório natalino das 

crianças. 

Tinha-se em vista, ainda, a necessidade de se observar uma aula que partisse de uma 

organização didática escrita, uma vez que ambas as professoras não demonstravam se apoiar em 

um planejamento escrito para as aulas observadas anteriormente.   

Além disso, essa estratégia possibilitaria o confronto entre a aula que teve como apoio o 

planejamento escrito e as aulas cujas observações mostravam que as professoras não se apoiavam 

em um planejamento escrito, embora tenham dito que o fizeram.  

As observações foram registradas de forma detalhada, levando-se em conta como os 

procedimentos didáticos foram usados nas aulas, bem como se estes eram apropriados para as 

hipóteses de escrita dos alunos das professoras em questão.   

De acordo com os níveis de apropriação dos aprendizes de P1, segundo ela, cinco se 

encontravam na hipótese alfabética, seis na silábico-alfabética, quatro na silábica e três na pré-

silábica, somando, desse modo, um total de dezoito alunos. Já em relação aos aprendizes de P2 

havia seis alfabéticos, sete silábico-alfabéticos, nove silábicos e quatro pré-silábicos, totalizando 

vinte e seis aprendizes.  Vale ressaltar que esses níveis de apropriação do SEA foram verificados 

no final da coleta dos dados, que se deu no término do ano letivo (2005) das crianças. 

Os registros das observações ocorreram por meio de anotações em um Diário de Campo e, 

após cada aula, realizaram-se perguntas com o intuito de obter informações sobre os objetivos das 

atividades oferecidas para complementação das observações. 

 
 
 



53 
 
2.2 A construção das categorias 

 

Terminadas as observações, foi dado início ao agrupamento das atividades exploradas 

pelas professoras em categorias, tendo como eixos de ensino a oralidade, a leitura e o sistema de 

escrita alfabética (SEA), o que possibilitou um parâmetro para a classificação das atividades 

trabalhadas pelas docentes com o gênero canção, levando em conta os procedimentos didáticos e 

os objetivos das atividades.   

A categorização deu-se com base em Bardin (2004, p. 112), para quem “classificar 

elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com outros. 

O que vai permitir o seu agrupamento é a parte comum existente entre eles”.  Desse modo, as 

categorias são as seguintes: Quadro de situação das aulas (Eventos), que compreende a 

organização espacial das salas, distribuição espacial dos alunos, interação alunos/alunos, 

interação professoras/alunos e os suportes materiais utilizados; Tipos de cantiga, que 

compreendem as cantigas de roda, as de brincar, os acalantos e as cantigas natalinas (ver Anexo 

D); Cantação, que se dão por meio da ‘cantação livre’ e da ‘cantação coletiva’ juntamente com 

as professoras; Leitura, que compreende a leitura das cantigas, tendo como auxílio o cartaz ou o 

texto impresso; e as Atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética. 

A seguir, cada uma dessas categorias serão descritas e analisadas quanto à suas 

especificidades e as suas inter-relações, com o objetivo de mostrar a quais resultados se chegou 

com a presente investigação.  
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS: Professora, tem uma rima na cantiga 

 

No presente estudo ressalta-se o objetivo de mostrar práticas de ensino de duas 

professoras alfabetizadoras, em cujas atividades desenvolvidas com crianças da alfabetização 

foram utilizadas cantigas populares como instrumento didático para a leitura e para o trabalho 

com o sistema da escrita alfabética.   

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados do trabalho com base nas tabelas 

ilustradas no Anexo E12 e nos exemplos de atividades, com as cantigas, ilustrados no Anexo F, 

que é subdividido em (1) Atividades de P1 e (2) Atividades de P2.  As cantigas são ilustradas no 

Anexo D, no qual constarão duas partes: as cantigas trabalhadas por P1 – C1; C2...C9 e as 

cantigas trabalhadas por P2 – C1; C2...C10.  Ao longo da análise, serão feitas referências às 

atividades por meio de códigos como, por exemplo, P1A1 (Atividade 1 de P1), P2A1 (Atividade 

1 de P2); P1C1 (Cantiga 1 de P1), P2C1 (Cantiga 1 de P2).    

Com o intuito de mostrar como as professoras propiciaram, em suas aulas, atividades com 

as cantigas populares, mostra-se no Anexo E cada uma das categorias constantes nas Tabelas 1 

(P1)e 2 (P2) – Modos de Cantar e de Ler na Interface com a Apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA).  A visualização destas Tabelas possibilita a observação dos aspectos 

mais significativos do corpus estudado e permite a observação de como esses aspectos interagem 

entre eles.    

 

 

 

                                                 
12 As Tabelas 1 e 2 dizem respeito às categorias que se destacam no corpus referente ao estudo das práticas de ensino 
de P1 e de P2  respectivamente. 
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3.1 Categorias do Estudo 

 

                     Destacam-se nas Tabelas 1 e 2, Anexo E, a presença de cinco categorias resultantes 

de seleção e agrupamentos dos dados.  São elas: 

 

 (1) Quadro de Situação das Aulas (Eventos), nos quais se observam a ‘organização espacial da 

sala de aula’ – disposição de mesas e cadeiras no ambiente físico da escola; ‘orientação espacial 

dos alunos’, que se refere à relação dos aprendizes condicionada pelos limites de espaço físico 

que há entre eles; ‘interação alunos/alunos’ que concerne às trocas verbais e não verbais, 

incluindo expressões gestuais e corporais compartilhadas por eles; ‘interação Professoras (P1 e 

P2)/alunos’, que corresponde à forma como as docentes interagem com os aprendizes; e ‘suportes 

materiais’, que são vistos em cantigas escritas em cartazes, cantigas impressas e cantigas em 

áudio. 

  

(2) Tipos de Cantiga, que têm relação com o repertório das cantigas populares vivenciadas, por 

crianças, em situações cotidianas, com finalidades ligadas ao brincar, como é o caso das cantigas 

de ‘Roda’ que, em geral, são acompanhadas de ritual em que as crianças cantam e dançam 

desenvolvendo uma coreografia própria, bem como as cantigas que também servem para brincar, 

sem dança, com manifestações de ‘gestos/mímicas’ compartilhados pelas crianças; as cantigas 

que além de servirem para brincar com ‘gestos/mímicas’, fazem parte do repertório dos 

‘Acalantos’, ou seja, das músicas cujo uso rotineiro está relacionado com hábitos, costumes e 

tradições, africanos e portugueses, como embalar crianças com canções, que se mesclam na 

formação da cultura brasileira (ALMEIDA & PUCCI, 2002); enfim, as canções ‘Natalinas’, que 

fazem parte de um repertório festivo, das canções cantadas e vivenciadas no período do natal, que 
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por serem práticas dos eventos festivos apresentam uma dimensão lúdica, de envolvimento entre 

os que a cantam  na interface com a apropriação do sistema de escrita alfabética.  

 

(3) Cantação, que se dão sob a forma de ‘cantação livre’ e ‘cantação coletiva’ com a professora.  

A ‘cantação livre’ apresenta-se nos momentos em que os alunos ficam “à vontade” para ouvir e 

cantar, sem nenhum direcionamento da professora; já a ‘cantação coletiva’, corresponde aos 

momentos em que a cantiga é compartilhada pelos alunos e pela professora e aos momentos em 

que é usada como instrumento didático, pela docente, que usa a estratégia de ajustamento ao texto 

para tecer a relação entre o oral e o escrito durante a leitura da canção exposta em cartaz ou 

quando ela a usa nas atividades voltadas para o Sistema de Escrita Alfabética (SEA). 

 

(4) Leitura, observam-se as leituras coletivas das cantigas que são sempre expostas em um cartaz 

sendo, algumas vezes, conjugadas ao texto impresso individual.  Esse modo de ler é 

acompanhado pela professora.   

 

(5) Tipos de Atividades de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, vê-se a distribuição 

destas atividades da seguinte forma: (a) Atividades de familiarização com as letras, que 

correspondem às leituras diárias em sala de aula; (b) Atividades que destacam análise fonológica, 

como o reconhecimento de palavras que comecem ou terminem com sons similares e escritas de 

palavras que iniciem com pedaços similares; (c) Atividades de “tentativas de reconhecimento de 

palavras” através do desenvolvimento de estratégias de uso de pistas para leitura, as quais se 

destacam a leitura de textos/palavras memorizados, jogos de montagem de textos memorizados, 

ditado cantado, caçada de palavras; (d) Escrita de palavras e de textos (que se sabe de memória 

ou ditados), como o ditado de palavras, ditado mudo e escrita de texto memorizado; (e) 
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Atividades de sistematização das correspondências grafofônicas, onde são trazidas as lacunas em 

textos das cantigas; e (f) Atividades de reflexão durante produção e leitura de textos, que se dá 

com a leitura coletiva da cantiga com estratégia de ajustamento ao texto escrito (LEAL, 2004). 

 

 Conforme se percebe na apresentação das categorias do estudo, há uma interação entre os 

aspectos que lhes são atinentes, os quais precisam ser compreendidos e explicados.  A seguir, a 

análise de cada uma das categorias mostra como as cantigas foram vivenciadas pelos alunos, de 

P1 e P2, como elas foram lidas e como foram usadas no trabalho com apropriação do sistema de 

escrita alfabética.  

  

3.2 Cantação e leitura: a interface com o SEA 

 

 O ponto de vista defendido neste estudo é que as cantigas populares propiciam o 

alfabetizar letrando, tendo em vista as características e elementos composicionais do gênero 

canção (COSTA, 2002; ALMEIDA & PUCCI, 2002).  No entanto, os dados das duas professoras 

observadas mostram que, tanto nas aulas de P1 como nas de P2, a canção foi usada com a 

intenção, sobretudo de trabalhar aspectos relacionados ao SEA, embora as duas docentes tenham 

propiciado os textos das canções para cantação e leitura como mostram as Tabelas 1 e 2, em 

anexo, cujos dados são doravante mencionados ao longo da análise a título de situar as discussões 

apresentadas.    

O resultado exposto no parágrafo acima não invalida a idéia de que as canções propiciam 

o trabalho nos diferentes eixos da alfabetização: oral, leitura, produção de texto e reflexão sobre o 

SEA.  Essa lacuna nas práticas das professoras, quanto à ausência de uma maior interface com o 

letramento é observada pela forma como as docentes tratam o gênero canção, sem considerar os 
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índices textuais e contextuais das cantigas, suas finalidades, autoria (coletiva), sua esfera de 

circulação, suas especificidades em relação aos modos de cantar – rituais, manifestações gestuais 

e mímicas, seus significados culturais e históricos.   

 Nas aulas, de P1 e de P2, ou nos eventos observados (Heath, 1982; 1983), verifica-se que 

há, em geral, um quadro situacional representativo do contexto escolar.   Nota-se que este quadro, 

que é comum em muitos aspectos nas aulas das duas docentes, apresenta significativas diferenças 

em relação às situações em que as crianças cantam ou ouvem as canções no cotidiano fora da 

escola.  

Sentados em cadeirinhas, em círculo, no caso de P1, ou em fileiras, no caso de P2, os 

alunos das duas professoras vivenciaram a cantação das cantigas de uma forma diferente das suas 

experiências não escolares conforme Tabelas 1 e 2.  A categoria Quadro de Situação das Aulas 

(Eventos),  relativa aos dados das suas docentes, mostra que a interação entre os aprendizes, ao 

contrário do que se observa nas situações de cantação cotidiana, é limitada pela própria 

organização das salas de aula – disposição das mesas e cadeiras –, bem como pela disposição 

espacial dos aprendizes.  

Embora a orientação espacial dos alunos, em círculo, na sala de P1, pudesse propiciar a 

interação entre os alunos, não foi adequada para a vivência das cantigas quando estas exigem que 

os alunos se movimentem e se toquem durante a brincadeira.  Portanto, mesmo com a disposição 

em círculo as crianças não eram estimuladas a uma interação mais representativa da vivência das 

cantigas de forma geral. 

 Os dados de P2 revelam que em nenhuma de suas aulas foi levada em conta a 

necessidade de dialogar com as práticas de cantação presentes na realidade sociocultural dos 

alunos.  Os dados de P1 demonstram que ela propiciou esta vivência aos alunos na aula 3 e na 

aula 5 (Tabela 1). 
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Na aula 3, inicialmente se deu a escuta e a cantação da música “O macaco foi à feira”.  Os 

alunos estavam no pátio da escola, local adequado para a recreação, entretanto, todos ficaram 

sentados em círculo.  No momento em que a canção começou a ser tocada, as crianças passaram, 

automaticamente, a cantá-la e faziam gestos como se quisessem realizar a sua coreografia.  Após 

a atividade de interpretação oral eles iniciaram a vivência da cantiga,  levantando-se e cantando, 

além de realizar coreografias e brincadeiras.  No final da canção, cuja estrofe dizia: coitada da 

comadre foi parar no corredor (ver anexo D), todos os alunos se jogavam no chão. 

Como se pode ver, foi nesta terceira aula e, só após uma seção de perguntas sobre o texto, 

que o gênero foi assumido com o objetivo de ser vivenciado enquanto prática social, por meio da 

interação e da realização do ritual que a brincadeira exige.  Assim, pelo fato de a cantiga  ser um 

texto da oralidade pôde-se levar em conta os conhecimentos das crianças relacionados ao gênero 

canção.  Este pôde ser visto como deleite, em que os alunos estavam livres para dançar e brincar 

da forma que as cantigas sugerem.  O mesmo procedimento de brincar através de coreografias 

com a cantiga aconteceu na aula 5, com a canção “Cabeça, ombro, joelho e pé”, porém as 

crianças a realizaram em sala de aula. 

Essa vivência é importante para contextualizar o gênero e tecer uma ponte entre a sua 

manifestação oral e o seu uso como instrumento didático para o ensino de leitura e escrita, assim 

como para refletir sobre os princípios do SEA.  

Sabe-se que cabe à escola didatizar os textos de gêneros diferentes, que circulam 

socialmente, os quais ao serem ensinados, já não são vivenciados da mesma forma que o são no 

cotidiano dos aprendizes.  Mas, sabe-se também que cabe à escola criar contextos significativos 

para que os gêneros, quer sejam eles orais ou escritos, não se descaracterizem e não se 

transformem em mera simulação do real (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004).   
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É importante lembrar que em contextos reais, o sentido das cantigas é construído na 

interação entre as crianças, com a presença de rituais e de trocas verbais e não verbais 

(ALMEIDA & PUCCI, 2002).    

Nas aulas de P1 percebe-se também a presença de suportes materiais que estão presentes 

na cantação/audição e na leitura das cantigas.  A cantiga escrita no cartaz faz parte das aulas desta 

professora, está presente nas práticas de cantação de seus alunos, para os quais o texto escrito 

serve como suporte da leitura individual.   

Outro aspecto significativo percebido, nas Tabelas 1 e 2, é a presença do Compact Disc 

(CD) nas salas das duas professoras, que consiste em um outro modo de cantar e/ou ouvir música 

no mundo não escolar.  Nesse sentido, a presença deste suporte material, nas salas de aulas 

observadas, aproxima a audição e cantação de cantigas populares do contexto social em que 

vivem as crianças.   

Essa aproximação promove o resgate do oral na sala de P1 e de P2 e conseqüentemente 

cria uma maior interação entre os aprendizes.  É por meio dessas interações que as crianças 

aprendem a valorizar as experiências significativas de linguagem nas interações com outros 

sujeitos e aprendem a perceber as finalidades do gênero e alcançam seus interesses e expectativas 

(EVANGELISTA, 1996).   

 Partindo do pressuposto de que as cantigas populares, sobretudo as que são cantadas em 

brincadeiras de roda, como manifestação da linguagem oral, realizam-se mediante rituais, teria 

sido adequado que as professoras resgatassem o próprio ritual das brincadeiras que acompanham 

as cantigas à semelhança do que se vê no exemplo extraído de um livro didático, ilustrado na 

página 44-45.  

Mesmo sabendo que as escolas têm as suas práticas de oralidade e de letramento, espera-

se também que elas reconheçam as práticas não escolares de outras agências de letramento, das 
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quais as crianças fazem parte.  Não é esta perspectiva de ensino que subjaz às atividades com as 

canções de ambas as professoras pesquisadas, uma vez que nos dois casos as canções foram 

utilizadas com finalidades voltadas muito mais para o trabalho com princípios do sistema da 

escrita alfabética (ver Tabelas 1 e 2) que para o letramento.  Porém, alguns indícios de letramento 

não podem ser desconsiderados nas práticas das duas docentes, como por exemplo, nos 

momentos em que elas propiciaram o contato das crianças com as cantigas escritas (cartaz ou 

impressa). 

Observam-se lacunas nas práticas das duas professoras, uma vez que elas não resgataram 

o contexto social e histórico das canções trazidas para a sala de aula, não fizeram antecipações 

sobre conhecimentos prévios acerca do gênero trabalhado e não chamaram a atenção para as 

características e modos composicionais das cantigas, bem como para a esfera de circulação 

destes.  Faltou recuperar sentidos culturais, hábitos e costumes, que se relacionam às práticas das 

canções, os quais são imprescindíveis para os significados das ações presentes nos eventos orais – 

audição e cantação – e fazem parte dos conhecimentos prévios dos alunos, ou podem ser 

resgatados por eles junto à sua comunidade.   

São os sentidos culturais e os sentidos afetivos atribuídos às práticas sociais de leitura e 

escrita que caracterizam o letramento ideológico (STREET, citado por KLEIMAN, 1995).  É esta 

perspectiva de letramento que é vista no presente estudo como sendo a mais pertinente para o 

alfabetizar letrando. 

Vale ressaltar que os conhecimentos prévios consistem naquilo que os alunos já sabem 

sobre determinado conteúdo concreto que irá aprender, assim como naquilo com o qual os 

aprendizes já se relacionam (MIRAS, 2004).  Observa-se que nenhuma das professoras 

pesquisadas antecipou conhecimentos dos alunos sobre as canções trabalhadas.   
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O que se vê na aula de P1 (Tabela 1) são perguntas direcionadas aos alunos após a escuta 

de uma das cantigas – Sapo Cururu (Anexo D – P1C2). 

  

“Alguém já viu um sapo cururu?” 

“Como ele é?” 

 “Qual é o tamanho dele?”.  

 

As perguntas acima extrapolam o texto, uma vez que se tratam de perguntas que não 

dependem dele para serem respondidas.  Tem-se, assim, uma atividade que, segundo Santos 

(2005), se configura como uma prática escolarizada, visto que fora da escola é improvável que as 

crianças escutem e cantem cantigas populares com o objetivo de responder a perguntas13.   

Um dos aspectos importantes, no trabalho com as cantigas populares, é levar a criança a 

desenvolver a dimensão lúdica da cantação, uma vez que os pequenos precisam “brincar, 

inventar, jogar, criar, para crescer e manter o equilíbrio com o mundo” (RALLO E QUEVEDO, 

1996, p. 9).  As cantigas populares manifestam tanto o espírito da criança quanto os elementos 

poéticos, sendo um ótimo material para o conhecimento do mundo por ela. (MACHADO, 1996). 

A cantação coletiva com estratégia de ajustamento ao texto escrito foi uma atividade 

bastante explorada nos eventos de P1 e de P2, como mostram as Tabela 1 e 2, respectivamente. A 

atividade consistiu em os alunos terem o texto impresso em mãos ou o cartaz com a canção para 

cantá-la, acompanhando com seus dedos ou o dedo da professora, tendo a audição (ou não) da 

cantiga como apoio para o ajustamento do oral com o escrito.   

Tratou-se, portanto, de uma atividade de leitura cuja finalidade volta-se para o trabalho no 

eixo da apropriação do SEA.  Esta atividade pode ter contribuído, de certa forma, com o 
                                                 
13 Soares (2000) em entrevista à Eliane Bardanachvili - do Jornal do Brasil – 26/11/2000 – mostra que o verdadeiro 
sentido e expressividade das cantigas é dado pela música que lhe confere expressividade. 
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letramento dos alunos das duas professoras, na medida em que a canção foi mostrada no cartaz e 

no texto impresso, na sua íntegra, com o título.  No entanto, a perspectiva deste letramento não 

leva em conta o contexto social e cultural das cantigas. (STREET, citado por KLEIMAN, 1995).  

A Tabela 1 mostra que P1 propiciou a cantiga impressa aos alunos, oportunizando uma 

interação mais direta dos aprendizes com o texto escrito, na medida em que eles dispunham deste, 

individualmente, para cantar e para tecer as relações grafofônicas, enquanto acompanhavam a 

leitura de cada palavra com o dedo, diferenciando-se da prática de P2, cujos textos foram sempre 

apresentados apenas em cartaz, como mostra a Tabela 2.  Ao ler um texto, o aluno precisa ter 

informações a respeito das pistas gráficas para que possa uni-las com as pistas contextuais e co-

textuais e, assim, compreender a escrita (LEAL, 2004).   

Embora, no cotidiano, as canções não sejam objeto de interpretação por meio de perguntas 

direcionadas, na aula de P1 isto foi feito com uma canção que apresentava seqüências narrativas 

como é o caso, por exemplo, da cantiga “O Macaco foi à feira”, usada na leitura por meio da 

atividade de interpretação oral (ver Anexo D – P1C3).  Nesta atividade, observou-se o resgate de 

algumas seqüências narrativas por meio de localização de informações presentes na superfície do 

texto.   

Schneuwly & Dolz (1999) afirmam que a particularidade da situação escolar está no fato 

de que o gênero é um instrumento de comunicação, mas, na escola, ele também se torna objeto de 

ensino-aprendizagem.  A escola forma uma prática de linguagem que é, até certo ponto, falsa, já 

que é criada com a finalidade de aprendizagem.  

Pode-se dizer que a escola é um dos raros lugares em que as cantigas populares passam a 

ser alvo de interpretação, em prejuízo das suas referências como uma prática oral do cotidiano 

infantil.  
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No caso da canção “O Macaco foi à feira”, a seqüência narrativa possibilita a sua 

“interpretação” por meio de perguntas que levam à localização de informações presentes no 

texto, porém o trabalho de interpretação neste nível não pode prevalecer sobre a finalidade da 

canção, que é o de ser vivenciada por deleite.  Perde-se, assim, o foco no gênero enquanto uma 

prática social.  

  A escola tem, pois, as suas práticas de letramento, em grande parte diferentes das 

práticas da sociedade mais ampla (HEATH, 1982; 1983).  Percebe-se que por traz das práticas 

escolares subjazem concepções estanques em relação ao oral e ao escrito.  Marcuschi (2002) situa 

essa perspectiva que separa ambas as modalidades de uso da língua na visão dicotômica, que 

atribui valores à escrita em prejuízo do oral. 

Como tem sido ressaltado neste estudo, as cantigas populares oferecem a possibilidade de 

promover uma aproximação entre o oral e o escrito.  O desenvolvimento dessas duas modalidades 

de língua precisa acontecer mutuamente, pois a criança, ao conviver no mundo letrado, aprende a 

falar e aprende as funções e os usos da escrita, a fim de se tornar leitora e escritora de textos, uma 

vez que constrói uma concepção sobre o letramento. 

Um aspecto que se destaca também no estudo, o qual já foi mencionado anteriormente, é 

o fato de que não se verifica prioridade em relação a atividades que explorem a leitura enquanto 

prática social, conforme se observam nas tabelas 1 e 2.  As práticas das duas docentes revelam 

que há uma lacuna entre as situações nas quais elas realizam as atividades voltadas para os 

princípios do sistema da escrita alfabética e às atividades voltadas para a leitura.  Sabe-se que 

enquanto a criança pensa sobre a escrita na dimensão do sistema alfabético, ela deve também 

estar atenta para a sua dimensão enquanto um artefato da cultura e da sociedade (FERREIRO, 

2001b). 
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Outro aspecto importante, nas duas aulas, diz respeito ao fato de terem sido realizadas 

leituras em voz alta.  Este modo de ler permite que os signos gráficos sejam associados com a 

linguagem e esta com os textos, como no caso das aulas observadas, com as canções e os suportes 

em que estas foram apresentadas.  Escutar a leitura em voz alta significa escutar a linguagem, que 

irá ajudar no desenvolvimento da competência lingüística da criança (TEBEROSKY E 

COLOMER , 2003).  

Essa modalidade de leitura teve como resultado a interação das crianças com a canção oral 

e escrita – um indício de letramento –, tendo como suporte material o texto impresso/cartaz, a fim 

de as crianças realizarem também as estratégias de ajustamento ao texto.   Dessa forma, as 

professoras ajudaram seus alunos a estabelecerem a relação entre o que falavam e o que estava 

escrito.  Esta atividade é importante para que o aluno perceba que o que ele fala/canta pode ser 

escrito no papel. 

Através dessa atividade, os alunos que ainda estavam em estágios iniciais de alfabetização 

puderam vivenciar a leitura comportando-se como leitores antes de sê-lo.  (FERREIRO, 2001a).   

Na perspectiva do letramento, o oral e a escrita se apóiam na medida em que o texto 

escrito pode servir de base para o texto oral e vice-versa (TERZI, 1995; ROJO, 2002; 

MAYIRINK-SAYBSON, 2002).  Um exemplo desse fato é visto costumeiramente em 

telejornais, cujos repórteres apóiam-se no texto escrito para fazer o relato oralmente. 

Nas práticas de ensino das professoras observadas não há atividades que articulem esta 

perspectiva de trabalho com o oral e o escrito.   

 É possível afirmar que as atividades de leitura, vistas em seu conjunto, propiciaram muito 

mais a apropriação do SEA, ou seja, o trabalho de leitura volta-se com mais ênfase para o ensino 

deste sistema, não havendo de forma efetiva uma interface com o letramento (Tabelas 1 e 2).   
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As Tabelas 1 e 2 revelam o quadro da situação das aulas observadas, nas quais não houve 

a construção de uma situação de interação em que o gênero trabalhado, a cantiga popular, 

pudesse ser vivenciado como uma prática oral de fato, que tivesse um significado mais próximo 

da realidade social e cultural dos alunos.  Essa situação de interação poderia ser construída, à 

semelhança do que se observa no exemplo do trabalho com a cantiga “Escravos de Jó” ilustrada 

neste trabalho, página 44-45. 

 A situação de interação – que só ocorreu em duas aulas de P1 – propiciaria uma 

continuidade entre as práticas do cantar, que é oral, supostamente vivenciada pelos alunos, fora 

da escola, e os modos de cantar e de ler a cantiga pelos alunos durante as aulas observadas.  

Percebeu-se que na interação entre P1/alunos havia uma ajuda mútua.   A docente agia, na 

maioria das vezes, como uma mediadora entre o conhecimento e os alunos.  O trabalho não se 

centrava nela, mas nas crianças, que tinham a liberdade de participar ativamente das atividades 

propostas.  A professora estimulava as trocas verbais entre os aprendizes. Enquanto que a 

interação entre P2/alunos era quase sempre assimétrica14, apenas a docente fazia perguntas para 

os alunos responderem em seguida, ou seja, cada criança permanecia sentada, cabendo-lhe 

responder ao que era indagado.     

 

3.3 Atividades de Apropriação do Sistema de Escrita 

 

As atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA), como já mencionado 

anteriormente, podem ser explicadas com base em Leal (2004).  

Com isso, as Tabela 1 e 2 mostram que as docentes observadas, em alguns momentos, 

trabalharam com seus alunos não só a leitura das cantigas, mas também de palavras retiradas das 
                                                 
14 Considera-se uma relação assimétrica, entre professor e aluno, quando há um maior controle da situação por parte 
daquele do que por parte deste. 
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mesmas, enquanto os aprendizes as acompanhavam com o dedo.  Nessas situações, a canção era 

um instrumento didático voltado para o trabalho com o SEA.  

Ambas as professoras dispunham nas cantigas um rico material para trabalhar rimas, 

repetições, aliterações, sonoridades, que fazem parte do plano da expressão do texto.  É essa 

configuração das canções que oferece diferentes possibilidades de se trabalhar no nível do 

sistema da escrita alfabética e permite a reflexão fonológica que é de suma importância para o 

desenvolvimento da consciência fonológica, uma vez que a escrita se relaciona à pauta sonora 

(MORAIS, 2005).   

Quando se chama, por exemplo, a atenção para as rimas de uma canção como “O macaco 

foi à feira” (Anexo D – P1C3), abre-se a possibilidade de um trabalho de reflexão fonológica, 

que propicia aos alunos pré-silábicos e silábicos perceberem a sonoridade das palavras lidas 

oralmente.  Sabe-se que estimular a percepção de que a escrita é mediada por sons constitui-se 

um elemento decisivo para que os pré-silábicos e os silábicos avancem para a etapa da 

fonetização da escrita (FERREIRO, 2001b).  Vale salientar que na sala de P1 havia quatro alunos 

silábicos e três pré-silábicos. 

 Assim, as atividades de análise fonológica são propícias para que os alunos percebam que 

há uma ligação entre escrita e a pauta sonora e que entendam a lógica da relação (alfabética, não-

silábica), estabelecendo as relações grafofônicas com mais eficiência (LEAL, 2004).  

Observando-se as Tabela 1 e 2, percebe-se que apenas P1 apresentou momentos de análise 

fonológica, como o reconhecimento de palavras começadas ou terminadas com sons similares, 

rimas, escritas de palavras que iniciem com pedaços similares. 

Merece destaque a aula três, de P1, quando um determinado aluno chamou a atenção desta 

professora para o fato de que o texto da cantiga “O macaco foi à feira” possuía rimas.  Diante 
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dessa informação, a docente perguntou o que as palavras com rimas tinham em comum e 

solicitou que os alunos as destacassem no texto.  

Essa atividade, que se configurou como de análise fonológica, propiciou aos aprendizes a 

pensarem sobre as palavras que apresentavam sons parecidos no final.  Porém, a professora, 

diante do observado, não estimulou que seus alunos descobrissem as rimas nas palavras, sendo 

esta uma atividade incidental.  Desse modo, a professora deveria ter dado mais ênfase ao trabalho 

com rimas, pois os alunos são levados a perceber que é possível rimar palavras que tenham sons 

parecidos no final.  A referida atividade ajuda alunos pré-silábicos e silábicos que ainda não estão 

conscientes de que devem focar suas análises nos sons das palavras, e também alunos mais 

avançados como os silábico-alfabéticos – que necessitam sistematizar as correspondências 

sons/letras. 

As atividades de escrita (reconhecimento) de sons iniciais, proporcionadas por P1, 

certamente favoreceram aos alunos que se encontravam na hipótese pré-silábica, por propiciaram 

o entendimento de que há unidades menores que as palavras, cujos aprendizes precisam pensar 

sobre elas (LEAL, 2005).  Portanto, caberia a P1 criar condições para que as crianças exercessem 

a ação de aprender participando de situações favoráveis ao aprendizado (WEIZ, 2001).  

  Os alunos desta professora foram levados a refletir a respeito do Sistema da Escrita 

Alfabética (SEA), tendo possibilidades de pensar sobre a sonoridade das palavras e de sua 

correspondência escrita (COUTINHO, 2005), no momento em que escreviam palavras 

começadas com sons semelhantes, como mostram as atividades abaixo da cantiga “A barata” 

(Anexo F – P1C4): 

 



69 
 

 

 

Ao escreverem palavras iniciadas com pedaços similares (BA, SA, FI) as crianças podem 

compará-las quanto às letras usadas.  A Tabela 1 mostra que apenas P1 proporcionou esse tipo de 

atividade, que é importante no processo de aprendizagem dos alunos, de acordo com o exemplo 

já mencionado acima, cujo objetivo era a escrita de outras palavras com o mesmo som inicial. 

Esta atividade propiciou a reflexão do aluno, ou seja, as palavras foram usadas como 

objetos a serem refletidos, observando-se algumas características – como, por exemplo, sua 

semelhança sonora com outras palavras –, independentes de significados.  As crianças foram 

levadas a refletir sobre a dimensão sonora da palavra, praticando, também, a habilidade de 

reflexão fonológica (MORAIS E LEITE, 2005).  
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As Tabelas 1 e 2 evidenciam que, dentre as atividades exploradas pelas professoras, a 

ênfase maior foi dada às atividades de “tentativas de reconhecimento de palavras” através do 

desenvolvimento de estratégias de uso de pistas para leitura.  Com base em Leal (2004), o 

reconhecimento (leitura) de palavras por alunos que ainda não dominam os princípios básicos da 

escrita alfabética é uma atividade que beneficia o estabelecimento de conflitos entre as hipóteses 

que as crianças apresentam sobre a escrita e a escrita convencional.  Assim, foram destacadas as 

seguintes atividades trazidas por P1 e P2: (1) leitura de textos (cantigas)/palavras memorizadas 

(retiradas das cantigas); (2) jogos de montagem de texto (cantigas memorizadas); (3) ditado 

cantado; e (4) caçada de palavras.  

Como já citado anteriormente, a leitura de textos/palavras memorizados da cantiga ajudou 

para que os alunos tecessem as relações grafofônicas, levando-os a utilizar as pistas que possuíam 

para descobrir as palavras escritas (LEAL, 2004). 

Pérez & Garcia (2001) enfatizam que a realização de trabalhos em que os alunos são 

levados a refletir sobre as palavras mostra que as primeiras intuições na leitura e na escrita as 

crianças só adquirem através de contextos significativos.  Aprender a ler deve ser visto como um 

fato relevante, funcional e significativo quando o que é lido tem uma finalidade, um sentido, e 

atende às necessidades funcionais e aos interesses e expectativas das crianças.  Também quando 

sua conquista é resultado de uma atividade compartilhada e negociada entre aluno e professor 

num ambiente participativo, cooperativo, flexível, etc. 

De acordo com a Tabela 1 e a Tabela 2, a atividade de montagem da cantiga foi 

desenvolvida pelas duas docentes, cujo objetivo consistia em fazer com que o aluno percebesse 

que havia uma seqüência lógica na escrita da canção.  Isto reforça que a criança só irá aprender 

de maneira contínua explorando, experimentando, indagando, tateando, relacionando-se com os 

outros e com o ambiente e aprendendo de outros e com outros (PÉREZ & GARCIA, op. cit.).  
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Como pode ser visto na atividade de P2 a seguir (ver anexo F, P2A2).  Nela a criança deveria 

recortar as palavras e colá-las na seqüência. 

 

 

 

Em geral, tem-se a visão de que a tarefa de montar (ordenar) um texto sem saber 

decodificar as palavras é difícil para as crianças.  Mas, estas utilizam seus conhecimentos prévios 

com a ajuda do professor, que tem o papel de dar pistas.  Assim, elas passam a resolver 

problemas se baseando em estratégias que já possuem (LEAL, 2004). 

É de suma importância destacar que P1 realizou esta atividade em pequenos grupos, em 

dupla e em grande grupo, e P2 trabalhou individualmente e em grande grupo.  Dessa maneira, 
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faz-se necessário tecer um breve comentário acerca desses tipos de trabalho (pequenos grupos, 

duplas, grande grupo e individual). 

O trabalho em pequenos grupos pôde proporcionar trocas de experiências entre as 

crianças, da sala de P1, fazendo-as compartilhar saberes, levantar questões e respostas, 

possibilitando, assim, trocas de informações entre os alunos e suas comparações com diferentes 

hipóteses (LEAL, 2005).  Atividades dessa natureza são produtivas para alunos que estão nas 

hipóteses pré-silábica, silábica e silábico-alfabética.    

Já as atividades realizadas em duplas são eficazes também por favorecerem aos alunos 

mais tímidos, levando-os a expor suas formas de pensar e a levantar dúvidas.  Nesses trabalhos, 

os alunos puderam suscitar hipóteses, discutir e argumentar a respeito de suas idéias, não 

precisando disputar a fala com um grande grupo, estando, desse modo, de acordo com a avaliação 

de Leal (2005) sobre a importância de se trabalhar em pares. 

Observou-se nas aulas das duas professoras que o trabalho em grande grupo pode 

assegurar diversas finalidades no sentido de desenvolver conhecimentos ou capacidades 

determinadas, como, por exemplo, voltar continuamente ao texto já ordenado para dar 

prosseguimento e planejar o trecho seguinte (LEAL, 2005), o que se observou na sétima aula de 

P1 e na décima aula de P2.  Como exemplo de trabalho em grande grupo, P1 levou as tirinhas da 

cantiga “Bate o sino” (Anexo D, P1C7) e entregou-as às crianças (cada uma com um verso).  A 

medida em que as crianças iam montando, a professora solicitava que elas cantassem para 

encontrar os versos seguintes.   

 

O trabalho individual também é importante, pois leva o aluno a refletir e sistematizar seus 

próprios saberes, aprendendo a coordenar sozinho suas ações, dispondo do que sabe para resolver 

problemas. 
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Observando-se as Tabelas 1 e 2, nota-se que o trabalho de reconhecimento de palavras 

com pistas para leitura ocorreu com a caçada de palavras (ditado de marcar) no texto da cantiga 

em praticamente todas as aulas das duas docentes por meio de ditados de palavras retiradas da 

cantiga a serem circuladas pelos alunos no texto impresso ou apontadas no cartaz.  

A atividade favoreceu a participação de todos os aprendizes, mesmo os que estavam em 

hipóteses iniciais da escrita, pois estes puderam achar palavras dentro do texto, usando as pistas 

sonoras e as suas correspondências com unidades gráficas, a fim de identificar as palavras.   

Observou-se que P2 após ditar cada palavra, que deveria ser destacada no cartaz com a 

cantiga, prestava atenção nos alunos que não conseguiam identificar o que foi ditado, chamando 

aqueles que tinham dificuldade, estimulando-os a perceber o som inicial da palavra ou cantar 

fazendo ajuste entre o oral e o escrito, a fim de identificar a palavra ditada.  Por meio de 

perguntas como “Qual é o som inicial da palavra vidro?”, a professora levava o aluno a refletir 

sobre uma unidade sonora da palavra. 

Certamente, o fato de os alunos já terem cantado a canção anteriormente, ajudou-os a 

identificar as palavras, tendo em vista que se trata de uma canção conhecida e provavelmente até 

memorizada por eles.   

Essa atividade promovida por P2 apresenta uma peculiaridade em relação a aprendizes 

que ainda não dominam os princípios básicos, como os silábicos, por exemplo.  É que eles são 

expostos a desafios como o confronto com palavras, que por serem escritas com mais de três 

letras poderiam trazer-lhes conflitos, motivando-os a rever as suas hipóteses no eixo quantitativo 

ou qualitativo (FERREIRO, 2001b).  Esse conflito é importante para mobilizar o aprendiz no 

sentido de assumir novas hipóteses e avançar no percurso da construção da escrita. 

A Tabela 1 deixa evidente que somente P1, em apenas um evento, explorou o ditado 

cantado, tendo como recurso o Compact Disc (CD) e a cantiga impressa.  A docente interrompia 
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a canção, desligando o som em determinados pontos, para que os alunos apontassem no texto 

escrito em qual palavra a música havia parado.   A atividade teve como objetivo a identificação 

da palavra escrita ajustando-a à pauta sonora. 

Essa atividade propiciou a “leitura” de palavras pelos alunos que não dominavam a escrita 

alfabética e proporcionou que eles fizessem a relação do oral com o escrito no instante em que 

liam apontando com o dedo.  Desse modo, a prática de leitura foi realizada juntamente com a 

aquisição da escrita (MENDONÇA, 2005).  Outro aspecto interessante é o fato de a professora 

usar um outro meio, como o CD, para trabalhar a canção em sala de aula.  Acredita-se que a 

audição da música por meio do recurso mencionado contribui para criar uma situação de 

interação, que insere os alunos em práticas tecnológicas da sociedade em que vivem, que por sua 

vez fazem parte do letramento digital e envolvem os alunos com objetos da cultura escrita, uma 

vez que CDs são também portadores de texto.  Ressalte-se, contudo, que nenhuma das docentes 

atentou para os suportes das cantigas, perdendo inclusive de explorar os CDs em seu aspecto 

material – cores, letras, dentre outros aspectos. 

Dentro da atividade de escrita de palavras, encontram-se o ditado de palavras, o ditado 

mudo e a escrita de textos memorizados que, como mostram as Tabelas 1 e 2, só foram 

explorados por P2.  Os alunos que ainda não dominam a lógica das relações entre escrita e som 

são levados a escrever e, assim, fazem grande força para descobrir a quantidade de letras e quais 

devem ser usadas para escreverem determinadas palavras, mobilizando todos os conhecimentos 

construídos (LEAL, 2004).   

 O ditado de palavras pode ajudar às crianças que se encontram tanto nas hipóteses iniciais 

de escrita quanto na hipótese alfabética.  É por meio das produções espontâneas dos alunos que o 

professor terá subsídios para avaliar como está seu processo de aquisição da leitura e da escrita.  

Ou seja, os aprendizes que se encontrarem nas hipóteses pré-silábica e silábica irão se apropriar 



75 
 
de princípios do sistema alfabético, enquanto que os alunos que estiverem nas hipóteses silábico-

alfabética e alfabética irão se apropriar de normas ortográficas, pois já compreendem os 

princípios básicos do sistema de escrita (LEAL, 2004).  

Um ponto a ser destacado é que a professora precisar ter clareza dos objetivos que deseja 

alcançar com o ditado, pois este pode ser uma rica fonte para exploração da escrita, se, por 

exemplo, após o ditado a docente problematizar as respostas dos alunos pedindo que eles pensem 

sobre a forma convencional da escrita ou levando-os a palavras já conhecidas (COUTINHO, 

2005).  Portanto, o objetivo do ditado de palavras, de acordo com P2, era que o aluno fizesse a 

relação fonema-grafema.  

 Após o ditado de palavras, P2 sempre fazia correção coletiva quando escrevia no quadro 

as palavras ditadas para que depois os alunos copiassem a forma convencional no caderno.  À 

medida que os aprendizes ditavam as palavras, P2 as escrevia no quadro, estimulando-os a 

destacarem oralmente o número de letras e de sílabas.  Com isso, os aprendizes confrontavam 

suas hipóteses de escrita com a escrita convencional das palavras.  Tal atividade pode ser propícia 

para alunos que se encontram na hipótese silábica, os quais serão ajudados a refletir sobre o fato 

de que a sílaba não é a menor unidade da palavra e que é formada por partes menores que são os 

fonemas.  

A atividade de ditado mudo ocorreu em apenas uma aula de P2 e consistiu em os alunos 

encontrarem as palavras com dígrafos e encontros consonantais na canção trabalhada (P2C8A5).  

Este é um tipo de atividade que predispõe o aluno, sobretudo os silábicos, a um conflito pelo fato 

de eles terem de escrever sílabas complexas – com três letras, o que desestabiliza a hipótese de 

que cada sílaba é representada por uma letra.  Compreende um desafio para os silábico-

alfabéticos, uma vez que nem sempre eles escrevem marcando todas as unidades menores que as 

sílabas, bem como eles enfrentam o desafio de escrever as palavras ortograficamente.  No caso 
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dos alunos de P2, que se encontravam na hipótese silábico-alfabética, a escrita de palavras com 

dígrafos como “janelinha” e “chuva” (guarda-chuva) certamente acarretou desafio nas 

correspondências grafofônicas destas palavras, tendo em vista o fato de os aprendizes ainda 

estarem “incorporando, em sua escrita, conhecimentos de que na escrita alfabética as letras 

representam as unidades sonoras – fonemas – através de correspondências grafofônicas” (LEAL, 

2004, p.86). 

Também em apenas uma aula de P2 foi dada ênfase à escrita de texto memorizado 

(P2C6).  Segundo a professora, o objetivo da atividade foi: “pra eles, justamente irem se 

familiarizando, irem construindo, fazendo essa relação e, como é que eu posso dizer? Começar a 

decodificar entendeu?... as palavras”.  Ao mencionar a palavra decodificar, acredita-se que a 

professora a usou como um procedimento que os alunos usam para identificar as relações que 

existem entre os grafemas e os fonemas. 

De acordo com Coutinho (2005), a criança precisa ter oportunidades de escritas como esta 

propiciada por P2.  Os aprendizes, por meio da escrita de textos memorizados, confrontam suas 

hipóteses sobre a escrita e começam a pensar como ela está organizada e para que serve.  

Portanto, quanto mais o aluno participar desses tipos de atividades mais ele estará aprendendo a 

respeito do funcionamento da escrita.  Isto quer dizer que alunos que se encontram nas hipóteses 

pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética podem ser beneficiados.  

A atividade de escrever difere da de copiar, pois a criança pode escrever antes de saber 

copiar e elas aprendem a escrever escrevendo, e não só copiando (TOLCHINSKY, 1998).  

 Como se sabe, a alfabetização passa a ser a apropriação de um objeto conceitual que 

acarreta o estabelecimento de correspondência entre duas formas: o da representação oral e o da 

escrita.  Com isso, ler e escrever deixa de ser decifrar textos e copiar para ser uma nova maneira 

de se expressar, de se comunicar com o mundo.  Faz-se importante ir além da pura aquisição do 
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código escrito, é necessário que a leitura e a escrita sejam usadas no cotidiano, levando o aluno a 

se apropriar da função social dessas duas práticas (SOARES, 2000). 

Observando-se as Tabelas 1 e 2, nota-se que apenas P2 desenvolveu a atividade de cópia 

de cantigas (P2C3, P2C8, P2C9) impressas em cartazes.  Na aula três, a professora pediu para 

que os alunos efetuassem a cópia da cantiga “Samba Lelê” e, em uma certa altura da cópia, pediu 

para que os alunos parassem dizendo: “era só para vocês ficarem quietos!”.  Isto deixou claro 

que o objetivo dessa atividade consistiu em manter a sala quieta. 

Na aula 8 e na aula 9, foram realizadas a “cópia pela cópia”, sem estímulo à reflexão por 

parte dos aprendizes. Atividade de mera cópia desconsidera o ponto de vista da criança que está 

aprendendo, pois resulta em mera codificação e decodificação de palavras, como foi o caso das 

cópias nas aulas mencionadas de P2 (MORAIS, 2005). 

As escritas espontâneas das crianças é que irão mostrar como elas compreendem o sistema 

de escrita, pois ao escrever “do seu jeito” as crianças estarão propiciando um rico material que 

deverá ser interpretado e avaliado (FERREIRO, 2001b).  

Ambas as professoras, de acordo com as Tabela 1 e 2, trouxeram apenas duas atividades 

de lacunas em cantigas.  Como exemplo ilustrativo, P1 chamou alguns alunos para identificar e 

escrever em pedaços de papel as palavras que faltavam para preencher as lacunas da cantiga 

“Atirei o pau no gato”, que estava em um cartaz.  Esses alunos eram ajudados pela docente, que 

os levava a perceber a escrita das sílabas nas palavras, de modo que eles tecessem relações entre 

o som e a grafia das sílabas.   

Ao iniciar a atividade de preenchimento dessas lacunas, P1 perguntou aos aprendizes: 

“qual a palavra que está faltando?”, enquanto apontava a lacuna com o dedo.  Os alunos 

responderam: “pau”. Um dos alunos, ao ser chamado para completar o espaço em branco, 

escreveu a sílaba pa.  A docente enfatizou a sílaba mencionada ao soletrá-la: “p com a?”, os 
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alunos responderam: “pa”.  A fim de saber qual a letra que estava faltando para completar a 

palavra pau, P1 perguntou: “qual a letra que está faltando?”.  A maioria respondeu: “u”.  O 

aluno então completou a palavra ao grafar a letra que faltava e colou-a na lacuna correspondente.  

Quando questionada por que elegeu a atividade do texto lacunado, P1 enfatizou que 

percebeu dificuldades, de alguns alunos, em relação à escrita de palavras com padrões simples, 

que outros aprendizes já haviam avançado.  Desse modo, a atividade propiciaria à reflexão na 

base do padrão silábico por parte dos alunos que, segundo a docente, apresentavam dificuldades.   

Essa perspectiva por meio da qual a professora leva os alunos a refletirem ao nível da 

sílaba pode ser entendida, com base em Leal (2004), como uma atividade significativa na prática 

escolar, por proporcionar aos alunos o desafio de descobrir a letra que deve ser usada na escrita 

das palavras.  Desse modo, as crianças puderam mobilizar seus conhecimentos construídos, 

buscando o apoio da professora, dos colegas e do recurso que estava no ambiente escolar, 

sobretudo no que se refere à cantiga escrita no cartaz.   

Ao desenvolver a atividade com o texto lacunado os alunos são estimulados ao 

desenvolvimento da análise e reflexão sobre o sistema alfabético de escrita e à análise da 

correspondência entre segmentos falados e escritos.  Desse modo, o aprendiz é levado a ler e 

escrever, ainda que não o saiba. (PCN, 2001; LEAL, 2004).  

P1 e P2 também exploraram as lacunas em cantigas, cada aluno tendo a atividades em 

mãos, com apoio da escuta da canção (Anexo F – P1A1; P2A3 e A6).  Nas atividades propostas, 

as crianças foram levadas a analisar as pistas do texto para descobrirem o significado do escrito e 

poderem realizar uma leitura pelo ajuste oral à escrita do texto, cujos segmentos já sabiam de cor. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa (2001), para o Ensino Fundamental I, 

assim como Leal (2004) reconhecem a importância desse tipo de atividade. 
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Na Tabela 1, pode-se ver que apenas P1 enfatizou a “interpretação/compreensão” escrita 

da cantiga, com o objetivo, segundo a professora: “Que eles consigam fazer a ligação do que 

leram, que entendam o que estavam cantando”.  Nesse caso, o gênero canção – em particular as 

cantigas populares – não é adequado para um trabalho de interpretação, porém esta não deve ser 

desmerecida no trabalho com outros gêneros textuais.   

A docente apresentou como meta somente a investigação acerca do entendimento dos 

alunos sobre o que leram, verificando se todos teriam respondido uniformemente às perguntas 

que foram formuladas.  Isso quer dizer que não houve espaço para uma conversa real e 

exploração do texto – até porque a canção não trazia subsídios para um trabalho de compreensão 

propriamente dito –, quando os alunos iriam refletir e discutir no grupo sobre as respostas às 

questões feitas (respostas estas esperadas ou não) (BRANDÃO, 2006).  Tal atividade é 

apresentada a seguir: 

 



80 
 

 

 

Tomando como base a idéia de Brandão (2006), o trabalho de compreensão mencionado 

acima está centrado no resultado da leitura, deixando de lado o processo; o aluno precisa apenas 

memorizar os fatos do texto – da cantiga – e respondê-los em seguida onde, nesse caso em 

particular, o aluno só precisava saber a cantiga de cor para responder o que lhe foi perguntado 

como, por exemplo: “O que aconteceu quando a comadre se sentou?”. 

Na perspectiva de resgatar conhecimentos das crianças sobre as práticas das cantigas em 

seu cotidiano, teria sido interessante a professora propor atividades como a ilustrada no livro 

didático Língua e Linguagem15, a seguir: 

 

                                                 
15 GARCIA, Eliana.  Língua e Linguagem: alfabetização.  4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2004. 
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 Como mostra esta atividade, é importante que os conhecimentos dos alunos sejam 

valorizados e que haja um resgate da tradição oral das cantigas que entram na sala de aula, antes 

mesmo de elas serem exploradas na escrita.  O alfabetizar letrando se faz com base também na 

valorização das vivências dos alunos fora da escola. 

Como ao longo das observações as professoras não apresentaram o planejamento de suas 

aulas, embora dissessem que as haviam planejado, foi-lhes solicitado um planejamento para a 

última aula a ser observada, com o objetivo de verificar se haveria uma diferença substancial 

entre o que fôra observado anteriormente e o que elas proporiam para a décima aula. 
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De acordo com as observações realizadas, pode-se afirmar que a última aula de P1 (ver 

Plano de P1 – Anexo C) seguiu a mesma seqüência de aulas anteriores, não trazendo nenhuma 

novidade.   

Constata-se que a aula de P1 iniciou, assim como as demais, com a cantação e audição de 

uma cantiga – “Noite Feliz” – e sua posterior discussão, considerando aspectos referentes ao 

sentido da canção, sendo esta atividade semelhante a que ocorreu na aula de número três (P1C3).  

À semelhança das demais aulas, os alunos realizaram a caçada de palavras na cantiga 

impressa, como também a leitura de palavras no cartaz contendo a canção.  E os aprendizes ainda 

foram levados ao reconhecimento de palavras começadas com sons semelhantes (Anexo F – 

P1C9), embora no planejamento, P1 tenha escrito “identificar oralmente sons das palavras”.   

De acordo com os objetivos didáticos da alfabetização (LEAL,2004), observa-se que P1, 

certamente, alcançou alguns dos objetivos ao longo de todas as aulas, como: (1) compreender que 

são usados símbolos convencionais na escrita (as letras), nas atividades de leituras das cantigas, 

caçada de palavras, por exemplo; (2) reconhecer as letras, percebendo os invariantes no traçado, 

como nas atividades de caçada de palavras; (3) reconhecer a palavra enquanto unidade de 

significado (consciência da palavra), nas atividades de escrita de palavras começadas com sons 

semelhantes; e (4) perceber a direção predominante da escrita, nas leituras e cantações com 

estratégia de ajustamento ao texto lido, mesmo que este não fosse o objetivo explicitado pela 

docente.  

P2, em sua última aula, seguiu algumas seqüências de aulas passadas como a leitura e 

cantação da cantiga “Noite Feliz” e ditado (ver Anexo C – Plano de P2).  Percebe-se que a 

professora propiciou a atividade de montagem da cantiga em grande grupo, sendo esta uma 

atividade diferente, assim como também a conversa que ela desencadeou antes de cantar a 

canção. 
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Com relação aos objetivos didáticos da alfabetização, constata-se que P2 conseguiu 

atingir alguns deles no decorrer de suas aulas, como: (1) compreender que são usados símbolos 

convencionais na escrita (as letras), com as atividades de leituras das cantigas; (2) reconhecer as 

letras, percebendo os invariantes no traçado, com nas atividades de caçada de palavras; (3) traçar 

as letras, atendendo aos atributos que as diferenciam, com os ditados de palavras e no ditado 

mudo; (4) perceber que a cada fonema corresponde uma letra ou mais de uma (dígrafos), na 

atividade de ditado mudo com dígrafos; (5) perceber a direção predominante da escrita, que 

aconteceu nas atividades de leituras e cantações com estratégia de ajustamento ao texto lido, 

mesmo que este não fosse o objetivo explicitado pela docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do estudo mostram que as cantigas utilizadas pelas docentes pesquisadas 

foram exploradas, sobretudo, com o objetivo de trabalhar a apropriação dos princípios do SEA.   

Mesmo tendo apresentado, na entrevista piloto, perspectivas de alfabetização diferentes – 

P1, sócio-histórica e P2, tradicional – ambas as docentes não apresentaram diferenças entre os 

tipos de atividades propostas, mas sim na forma como estas foram conduzidas.  P2 diversificou 

mais as atividades e pareceu estar centrada na reflexão das palavras. 

Do ponto de vista da exploração do gênero das cantigas populares, não houve um trabalho 

no sentido de chamar a atenção das crianças para as características da canção, seu modo 

composicional, suas finalidades, seu(s) suporte(s) e sua esfera de circulação.  Aspectos estes 

importantes para o letramento do aluno, uma vez que as cantigas, como os textos de forma geral, 

são objetos culturais que possuem sentido e referências do mundo do letramento, que serão cada 

vez mais conhecidos das crianças à medida que elas dispuserem tanto de exemplares concretos de 

textos como conhecerem o contexto social e histórico no qual eles foram produzidos.   

Do ponto de vista da linguagem oral, que se espera ser bastante explorada nas cantigas, 

observou-se, por meio das situações didáticas apresentadas, que a cantação e a audição da canção 

por meio de um recurso de CD, foram recorrentes nas aulas de P1, seguindo quase sempre o 

mesmo padrão – os alunos permaneciam sentados em círculo, fazendo pequenos gestos na 

tentativa de acompanhar o ritmo das cantigas.   

  Enquanto que na sala de P2, a audição das cantigas não foi algo presente em suas aulas e 

a mesma apresentou o recurso de CD em apenas alguns momentos, enquanto que na maioria das 

situações as cantigas eram cantadas sem o referido recurso e os alunos sempre estiveram sentados 

em filas. 
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Desse modo, percebe-se que a prática escolar das cantigas é diferente das suas práticas no 

dia a dia das crianças e, de certa forma, na escola as cantigas tendem a perder seu significado 

real, tendo em vista que as canções são transformadas em objetos didáticos desprovidos de 

interação quando não são vivenciadas em seus sentidos expressivo, rítmico sonoro, melódico, 

lúdico.   

Com relação à leitura, ambas as professoras utilizaram as cantigas como estratégia de 

ajustamento ao texto lido, sendo uma atividade presente em todas as suas aulas.  Ressalte-se que 

este trabalho com o oral e o escrito é muito importante para que as crianças percebam a pauta 

sonora das palavras e possam tecer relações entre aquilo que elas falam/cantam com o que 

lêem/escrevem.  

Percebe-se uma lacuna no trabalho das docentes quanto à produção textual.  As duas 

professoras pesquisadas poderiam ter enfatizado o trabalho referente à produção de texto 

estimulando seus alunos a elaborarem novas versões para as cantigas, o que propiciaria versões 

intertextuais das canções, além de realizarem pesquisas sobre outras cantigas conhecidas.  Estas 

pesquisas poderiam ter sido realizadas por meio de entrevistas com a família e outras pessoas da 

comunidade, o que estimularia também a oralidade dos alunos. 

Todo esse trabalho poderia propiciar uma maior interação entre as crianças e estimular 

conversas entre elas, levá-las a refletirem sobre as relações entre o texto oral das cantigas e a 

escrita destas, bem como a utilizar recursos da comunicação multimodal16 na escrita das cantigas.     

Entre as atividades relacionadas com a apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA), 

as que mais se destacaram foram àquelas vistas quase sempre nas rotinas das aulas observadas: 

cantação da cantiga, leitura da cantiga, caçada de palavras, jogos de montagem de cantigas, 
                                                 
16 Os recursos multimodais têm relação com fato de que quando ao falar ou ao cantar são usadas não apenas palavras, 
voz, mas também a expressão corporal – gestos, ênfase na entonação, etc., que contribuem para o sentido do que é 
dito ou cantado. (DIONÍSIO, Angela Paiva. Multimodalidade discursiva na atividade oral e escrita. In: 
MARCUSCHI, Luiz Antônio; DIONÌSIO, Angela Paiva. (Org.). Fala e escrita. Belo Horizonte: Autêntica, 2005). 
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lacunas em cantigas, ditados, dentre outros.  Considera-se que estas atividades contribuíram para 

a apropriação da escrita, embora P2 tenha trabalhado a “cópia pela cópia” em algumas de suas 

aulas. 

Uma lacuna no que se refere ao trabalho com o SEA é o fato de as professoras não terem 

investido em atividades que estimulassem os alunos a refletirem sobre as rimas das canções, uma 

vez que este tipo de atividade propicia a reflexão fonológica, imprescindível para o processo de 

alfabetização.  Esta reflexão poderia ter sido desenvolvida por meio da comparação de palavras 

quanto às semelhanças e diferenças sonoras, com correspondência gráfica.  

As professoras poderiam também ter desenvolvido atividades de contagem e comparação 

das palavras das cantigas quanto às unidades menores, com estabelecimento das 

correspondências gráficas, assim como teria sido interessante investir na comparação de palavras 

quanto às semelhanças e diferenças sonoras, sem correspondência gráfica.  

Merece nota o fato de as rimas de uma canção terem sido objeto da atenção de um aluno 

de P1.  Este fato, embora único no corpus analisado, mostra que as crianças prestam atenção nas 

propriedades sonoras das palavras. 

Fica evidente que, nas práticas das professoras observadas, há um maior direcionamento 

para o letramento escolar, visto que elas investem na exposição das cantigas escritas, cujos textos 

são impressos de forma integral, com seus títulos inclusive.  No entanto, os modos de cantação 

das cantigas não se deram sob formas mais próximas da realidade nas aulas de ambas as 

docentes.   

Uma forma de construir situações mais próximas da realidade, a fim de tornar o trabalho 

com as cantigas populares mais significativo para os aprendizes seria o desenvolvimento de 
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Projetos Didáticos17 por meio dos quais os alunos teriam oportunidade de:  experienciar a 

dimensão lúdica das cantigas, aprendendo enquanto brincam; ampliar seus repertórios das 

músicas, com a possibilidade de aumentar seus conhecimentos e de valorizar a sua cultura, assim 

como outras que ele não conhece; de desenvolver competências textuais por meio da leitura e da 

escrita das canções, além de refletir sobre o Sistema da Escrita Alfabética. 

Sem a pretensão de esgotar o tema em debate, a discussão sobre as práticas das duas 

professoras alfabetizadoras mostra que estas, no trabalho com cantigas populares, ainda estão 

muito presas ao ensino do sistema de escrita alfabética em detrimento dos usos sociais das 

canções, não estando “preocupadas” em promover aos seus alunos momentos de interação através 

dos rituais que as cantigas exigem, como as brincadeiras, as danças em roda, etc. 

É imprescindível que logo no início da escolarização sejam realizadas atividades de 

apropriação do sistema alfabético simultaneamente às atividades de apropriação dos usos e 

funções sociais da escrita, ou seja, da alfabetização e do letramento.   

As práticas das docentes analisadas se cruzam, aproximando-se e afastando-se, em alguns 

momentos como, por exemplo, a organização da sala – em círculo (P1), que propiciou uma maior 

interação entre os alunos e em fileira (P2), restringindo a interação entre os discentes. Mesmo em 

círculo, os alunos de P1 não vivenciaram as canções de forma mais interativa.  Isto só foi possível 

quando eles cantaram, em duas aulas, com o ritual da cantiga. 

 Esse fato lembra a necessidade, cada vez mais urgente, de se continuar repensando as 

diversas formas de trabalhar com as cantigas populares como um instrumento didático para 

explorar o SEA, sem desconsiderar o letramento na perspectiva de aproximar práticas orais 

(cantação) e práticas escritas (leitura e escrita das cantigas). 

                                                 
17 Uma experiência neste sentido é mostrada em: NADAL, Beatriz Gomes e RIBAS, Marina Holzmann.  Formação 
de Professores Orientadores.  Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, s.d. p. 21-23. 
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Um outro aspecto a destacar neste estudo diz respeito ao fato de P1 ter interagido mais 

com os alunos, sobretudo quando os aprendizes desenvolviam atividades com o SEA, 

acompanhava-os individualmente ou em dupla, dançou com os alunos, em uma das cantigas.  

Permitia que eles se manifestassem por meio de perguntas sobre as atividades com as cantigas e 

sobre as próprias cantigas.  No entanto, não aproveitou essas manifestações dos aprendizes com 

vistas a introduzi-las em novas atividades. 

Já P2 não estimulava as manifestações dos alunos, restringindo-se mais a chamá-los ao 

quadro para destacar palavras na caçada destas, por exemplo.  Mas é importante ressaltar que a 

docente, à semelhança de P1, participava da cantação com os alunos. 

Com base neste estudo, sugere-se que as cantigas populares sejam objeto do planejamento 

escolar, ao lado de outros gêneros textuais significativos para os alunos, bem como se sugere que 

as capacitações oferecidas a alfabetizadores incluam as cantigas como forma de melhor preparar 

os docentes para o uso das canções como instrumento didático para alfabetizar letrando.   

Conclui-se este estudo com a idéia de que as cantigas populares podem ser um rico 

instrumento didático para alfabetizar letrando, uma vez que seus textos apresentam muitas 

possibilidades de serem facilmente memorizados pelos alunos, o que facilita a sua leitura e a sua 

escrita.  Além do que, estas canções fazem parte do repertório infantil e da cultura oral em que os 

aprendizes estão inseridos.   

Contudo, o letramento escolar não considera a relação dos aprendizes com os textos orais 

e escritos usados na sala de aula.  Esta relação extrapola o âmbito do ensino de conceitos, uma 

vez que é não apenas cognitiva, mas também afetiva. 
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ANEXO A 
 

ROTEIRO DAS OBSERVAÇÕES 
 

 Nome da cantiga; 

 Como a proposta de trabalhar a cantiga foi apresentada aos alunos 

 Com que finalidade a professora trabalha a cantiga 

 Se há objetivos definidos para o trabalho com a cantiga 

 Se fica claro para os alunos a finalidade de usar a cantiga em sala de aula 

 Como a cantiga é apresentada aos alunos; 

 Se há um resgate de conhecimentos prévios acerca do gênero cantiga ou da própria 

cantiga a ser cantada 

 Se há relação da cantiga usada na atividade com outras cantigas que os alunos já 

conhecem; 

 Se há relação da cantiga com o contexto sócio-cultural dos alunos; 

 Em que meio a cantiga é mostrada para os alunos (quadro, cartaz, papel ofício, áudio, 

etc.); 

 Como os alunos reagem à proposta de cantar, brincar e/ou de desenvolver atividades de 

leitura e escrita com a cantiga? 

 Os alunos lêem a letra da cantiga? 

 Com que objetivo eles lêem? 

 Como eles lêem?  

 Quem lê durante a atividade? 

 Os alunos escrevem a letra da cantiga? 

 Com que objetivos eles escrevem? 

 Como eles escrevem? 
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 Quem escreve durante a atividade? 

 Como os alunos interagem com as atividades 

 Como os alunos interagem entre si e com a professora durante as atividades; 

 Como a professora interage com os alunos durante as atividades; 

 Os alunos brincam com as cantigas? 

 Como os alunos se posicionam espacialmente durante a atividade de cantar as cantigas? 

 Se as cantigas são preservadas ou modificadas em relação à sua versão original 

 Se forem modificadas, por quê? 

 O que os alunos aprendem com as atividades propostas 

 Que materiais didáticos são usados; 

 Se as atividades foram sistematizadas e organizadas com base em um planejamento 

 Como era o planejamento da aula (se houver); 

 Quanto tempo é destinado às atividades com a cantiga. 
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ANEXO B 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA PILOTO 

 

1. Há um tempo destinado para trabalhar com as cantigas populares? Com que freqüência? 

2. Para você qual é a importância de trabalhar com cantigas populares no ensino de leitura e 

escrita na alfabetização? 

3. Você já participou de capacitações onde se trabalhou as cantigas populares para o ensino da 

leitura e da escrita? Quais eram os objetivos trabalhados? Descreva o trabalho desenvolvido 

nessas capacitações. 

4. Que critérios você utiliza na escolha das cantigas populares a serem utilizadas no ensino da 

leitura e escrita na alfabetização? 

5. O que você entende pela expressão cantigas populares? 

6. Com que finalidades você trabalha a leitura em suas aulas? E a escrita? 

7. Quais são as cantigas populares mais utilizadas em sala de aula? 

8. Quanto tempo você dedica para a leitura e a escrita em suas aulas? 

9. Com que finalidades você usa as cantigas populares envolvendo o trabalho com a leitura? E 

com a escrita? 

10. Que cantigas seus alunos gostam mais? Do seu ponto de vista, por que eles gostam mais desse 

tipo de cantiga? 

11. Entre as cantigas populares existentes, quais são as que você acha mais importante para o 

trabalho com a leitura e a escrita? 

12. Para você, o que os seus alunos aprendem do ponto de vista da leitura e da escrita no trabalho 

com as cantigas populares? 
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13. Como você desenvolve as atividades de leitura e escrita envolvendo as cantigas populares? 

 

14. Como você avalia a aprendizagem dos seus alunos após as atividades de leitura e escrita 

envolvendo as cantigas populares? 

15. Como você relaciona a leitura e a escrita das cantigas populares com outros textos? 
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ANEXO C 

PLANOS DE AULA DE P1 E DE P2 

Plano de P1. 

Música: Noite Feliz 

Atividades de exploração do texto: 

 

• Ouvir a música 

• Ouvir e acompanhar o texto com dedo 

• Discussão coletiva sobre o texto (música)/ sentido do texto 

• Procurar no texto palavras e/ou frases ditadas pela professora 

• Ler palavras selecionadas pela professora 

• Identificar oralmente sons das palavras 

• Quantificar número de sílabas das palavras 

 

Exercício mimeografado: 

 

• Completar palavras com silaba inicial/ medial /final; 

• Leitura de palavra e representação (desenho); 

• Completar as palavras com as vogais; 

 

Competências desenvolvidas: 

 

• Estabelecer relações grafofônicas das palavras 
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• Apropriar-se do sistema de escrita alfabética 

• Identificar a idéia central do texto 
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Plano de P2 

Conteúdo: música-Noite Feliz  

Objetivos específicos:   

• Desenvolver habilidades de leitura de textos verbais, não verbais e de linguagem mista.  

• Levar o aluno a vivenciar a música por meio da leitura e da escuta da mesma.  

• Levar o aluno a observar os recursos de construção do poema como os versos e as estrofes 

e os recursos expressivos como o ritmo e a rima e a sonoridade em geral.  

• Desenvolver estratégias de leitura.  

• Reconhecer o verdadeiro sentido do natal através da música.  

Procedimentos metodológicos:   

• Antes da leitura da música conversar sobre o natal. Pedir pra que os alunos falem sobrem 

o que sabem sobre esta comemoração.  

• Antes de colocar a música noite feliz pra que os alunos escutem, ler com eles 

pausadamente, fazendo com que todos participem, mesmo aqueles que ainda não lêem.  

• Pôr a música para que escutem, considerando que a maioria já conhece, cantar com os 

alunos diversas vezes até que os mesmos já estejam familiarizados com ela.  

Atividades:   

• Montar com os alunos um painel com a música,onde os mesmos irão observar um já 

existente,facilitando a construção da música.  
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• Os alunos vão individualmente, montar a música numa folha de ofício, a partir do 

material dado aos mesmos para que realizem esta atividade (a letra da música recortada).  

• Após a montagem da canção, irão fazer um ditado dela, onde a professora irá ditar 

algumas frases da canção.  

• No final das atividades os alunos irão desenhar e pintar, construindo gravuras sobre o 

texto trabalhado.  

Avaliação:   

• A avaliação será contínua, observando todos os aspectos que envolvem o processo de 

ensino-aprendizagem.  
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ANEXO D 

CANTIGAS DE P1 E DE P2 

P1 (CANTIGAS) 

C1 – Atirei o pau no gato. 

 

Atirei o pau no gato-to 

Mas o gato-to 

Não morreu-reu-reu 

Dona Chica-ca 

Admirou-se-se 

Do berro, do berro que o gato deu 

Miau! 

 

C2 – Sapo Cururu. 

 

Sapo Cururu 

Na beira do rio 

Quando o sapo canta 

Ó maninha 

É porque tem frio. 

A mulher do sapo 

Deve está lá dentro 

Fazendo rendinha 

Ó maninha 
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Pro seu casamento. 

C3 – O macaco foi à feira. 

 

O macaco foi à feira 

Não tinha o que comprar. 

Comprou uma cadeira 

Pra comadre se sentar. 

A comadre se sentou 

A cadeira se quebrou. 

Coitada da comadre 

Foi parar no corredor. 

 

C4 – A barata. 

 

A barata diz que tem sete saias de filó 

É mentira da barata, ela tem é uma só. 

Há, há, há, ho, ho, ho.  

Ela tem é uma só. 

A barata diz que tem um sapato de fivela 

É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. 

Há, há, há, ho, ho, ho.  

O sapato é da mãe dela. 

A barata diz que tem uma cama de marfim 

É mentira da barata, ela dorme é no capim. 



107 
 
Há, há, há, ho, ho, ho.  

Ela dorme é no capim. 

 

C5 – Cabeça, ombro, joelho e pé. 

 

Cabeça, ombro, 

Joelho e pé. 

Olhos, ouvidos, 

Boca e nariz. 

Cabeça, ombro, 

Joelho e pé. 

 

C6 – Botei meu sapatinho. 

 

Botei meu sapatinho 

Na janela do quintal 

Papai Noel deixou 

Meu presente de Natal. 

Como é que Papai Noel 

Não se esquece de ninguém 

Seja rico ou seja pobre 

O velhinho sempre vem. 
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C7  e C8– Bate o sino. 

 

Bate o sino 

Pequenino sino de Belém 

Já nasceu o Deus Menino 

Para o nosso bem. 

Paz na terra pede o sino 

Alegre a cantar 

Abençoe Deus Menino 

Este nosso lar. 

Hoje a noite é bela 

Juntos eu e ela 

Vamos à capela 

Felizes a rezar 

Ao soar o sino 

Sino pequenino 

Para o Deus Menino 

Nos abençoar. 

 

C9 – Pinheirinho de Natal. 

 

Oh! Pinheirinho de Natal 

Que nunca mudas 

Oh! Pinheirinho de Natal 
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Que nunca mudas 

No frio inverno e no verão 

Teus ramos sempre verdes são 

Oh! Pinheirinho de Natal 

Que nunca mudas 

Oh! Pinheirinho és no Natal 

O agrado das crianças 

Luzinhas brilham de esplendor 

Enfeite prata multicor 

Oh! Pinheirinho és no Natal 

O agrado das crianças 

Teus galhos verdes, tua luz 

Nos lembram sempre de Jesus 

Oh! Pinheirinho és no Natal 

O agrado das crianças 

Oh! Pinheirinho és no Natal 

O agrado das crianças 

 

C10 – Noite Feliz. 

 

Noite Feliz 

Noite Feliz 

Oh, Senhor 

Deus do amor 
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Pobrezinho nasceu em Belém 

Eis na lapa Jesus, nosso bem 

Dorme em paz, oh! Jesus 

Dorme em paz, oh! Jesus 

Noite Feliz 

Noite Feliz 

Oh, Senhor 

Deus do amor 

Que afável é Teu coração 

Que quiseste nascer 

Nosso irmão 

E a nós todos salvar 

E a nós todos salvar 

Noite Feliz 

Noite Feliz 

Eis que vem no ar vem cantar 

Aos pastores seus anjos do céu 

Anunciando a chegada de Deus 

De Jesus Salvador 

De Jesus Salvador 
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P2 (CANTIGAS) 

 

C1 – Boi da cara preta. 

 

Boi, boi, boi 

Boi da cara preta 

Pega essa menina que tem 

Medo de careta. 

 

C2 – Ciranda, cirandinha. 

 

Ciranda, cirandinha vamos todos cirandá 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

O anel que tu me destes 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou. 

 

C3 – Samba Lelê. 

Samba Lelê tá doente 

Tá com a cabeça quebrada 

Samba Lelê precisava 

É de uma boa palmada 
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Samba, samba, samba ô Lelê 

Quebra, quebra, quebra ô lalá. 

 

C3 – Alecrim. 

 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado. 

Foi meu amor 

Que disse assim 

Que a flor do campo 

Era um Alecrim. 

 

 C4 – O cravo e a rosa. 

 

O cravo brigou com a rosa 

Debaixo de uma sacada 

O cravo saiu ferido 

E a rosa despedaçada 

O cravo ficou doente 

A rosa foi visitar 

O cravo teve um desmaio 

E a rosa pôs-se a chorar. 
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C5 – Dá abóbora, dá melão. 

 

Dá abóbora, dá melão 

Do melão dá melancia 

Faz doce Sinhá, faz doce Sinhá 

Faz doce de maracujá. 

Quem quiser a dançar 

Vá na casa de seu Juquinha 

Ele pula, ele roda 

Ele faz requebradinha. 

 

C6 – Mestre André. 

 

Foi na loja do Mestre André 

Que eu comprei um pianinho,  

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai-olé! Ai-olé! 

Ai-olé! Ai-olé! 

Foi na loja do Mestre André 

Que eu comprei um violão, 

Dão, dão, dão, um violão, 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai-olé! Ai-olé! 

Ai-olé! Ai-olé! 
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Foi na loja do Mestre André 

Que eu comprei uma corneta, 

Tá, tá, tá, uma corneta 

Dão, dão, dão, um violão, 

Plim, plim, plim, um pianinho 

Ai-olé! Ai-olé! 

Ai-olé! Ai-olé! 

 

C7 – A janelinha. 

 

A janelinha fecha 

Quando está chovendo. 

A janelinha abre 

Se o sol está aparecendo. 

Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. 

A florzinha fecha 

Quando está chovendo. 

A florzinha abre 

Se o sol está aparecendo. 

Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. 

O guarda-chuva abre 

Quando está chovendo. 

O guarda-chuva fecha 

Se o sol está aparecendo. 
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C8 – O caranguejo. 

 

Caranguejo não é peixe, 

Caranguejo peixe é. 

Caranguejo só é peixe, 

Na enchente da maré. 

Olha palma, palma, palma, 

Olha pé, pé, pé. 

Olha roda, roda, roda, 

Caranguejo peixe é. 

 

C9 – A barata. 

 

A barata diz que tem sete saias de filó 

É mentira da barata, ela tem é uma só 

Há, há, há, ho, ho, ho.  

Ela tem é uma só. 

A barata diz que tem um sapato de veludo 

É mentira da barata, o pé dela é peludo 

Há, há, há, ho, ho, ho.  

O pé dela é peludo. 

A barata diz que tem um anel de formatura 

É mentira da barata, ela tem é casca dura. 

Há, há, há, ho, ho, ho.  
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Ela tem é casca dura. 

 

C10 – Noite Feliz. 

 

Noite Feliz 

Noite Feliz 

Oh, Senhor 

Deus do amor 

Pobrezinho nasceu em Belém 

Eis na lapa Jesus, nosso bem 

Dorme em paz, oh! Jesus 

Dorme em paz, oh! Jesus 

Noite Feliz 

Noite Feliz 

Oh, Senhor 

Deus do amor 

Que afável é Teu coração 

Que quiseste nascer 

Nosso irmão 

E a nós todos salvar 

E a nós todos salvar 

Noite Feliz 

Noite Feliz 

Eis que vem no ar vem cantar 
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Aos pastores seus anjos do céu 

Anunciando a chegada de Deus 

De Jesus Salvador 

De Jesus Salvador 
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ANEXO E 

TABELAS DE P1 E P2 

TABELA 1 (P1) – MODOS DE CANTAR E DE LER NA INTERFACE COM A 

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA ALFABÉTICA (SEA). 

QUADRO DE 
SITUAÇÃO DAS 

AULAS 
(EVENTOS) 

TIPOS DE 
CANTIGA 

 
 

 

CANTAÇÃO
 
 

 

LEITURA
 
 

 

APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA DE 

ESCRITA 
ALFABÉTICA 

(SEA) 
Organização da 
Sala de Aula: 
cadeiras em círculo; 
sentados no chão, 
em círculo. 

 
Orientação 
espacial dos 
alunos:sentados em 
círculo. 

Ritual da cantiga 

Interação 
alunos/alunos: 

- pequenos gestos 

- não se dirigiam 
uns aos outros 

 

Interação 
P1/alunos: 
-organiza materiais 
da aula. 
-audição e cantação 
junto aos alunos 

 
Suportes 
materiais: 
- Compact Disc 
(CD) 

- Cantiga impressa 

- Cartaz com a 
cantiga 

 
Roda: 
- Atirei o pau no 
gato 
 
Brincar: 
- Sapo Cururu 
- O macaco foi à 
feira 
- A barata 
-Cabeça, ombro, 
joelho e pé. 
 
Natalina: 
- Botei meu 
sapatinho 
- Bate o sino. 
- Pinheirinho de 
Natal. 
- Noite Feliz. 
 
 
 
 

 

 
- Cantação e 
Audição da 
cantiga, com CD, 
pelos alunos.  
- Cantação 
coletiva com 
estratégia de 
ajustamento ao 
texto escrito 
(cartaz e texto 
impresso). 
- Perguntas sobre 
o tema abordado 
na cantiga depois 
da cantação. 
- Ritual da cantiga. 
-Interpretação oral. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Leitura coletiva da cantiga 
com estratégia de 
ajustamento ao texto escrito 
– juntamente com P1 
(cartaz e texto impresso). 
- Leitura de palavras 
retiradas da cantiga – as 
crianças juntas. 
- Leitura de palavras da 
cantiga – individualmente; 
-Interpretação/compreensão 
escrita; 
 
 
 
 
 
 

 

 
-Lacunas em 
cantigas (cartaz; 
material impresso); 
- Caçada de 
palavras; 
-Reconhecimento de 
palavras que 
comecem ou 
terminem com sons 
similares; 
- Ditado cantado; 
- Jogos de montagem 
de cantigas 
memorizadas 
(pequenos grupos, 
duplas, grande 
grupo); 
- Escrita de palavras 
que iniciem com 
pedaços similares. 
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TABELA 2 (P2) – MODOS DE CANTAR E DE LER NA INTERFACE COM A 

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA (SEA). 

QUADRO DE 
SITUAÇÃO DAS 

AULAS 
(EVENTOS) 

 

TIPOS DE 
CANTIGA 

 
 

 

CANTAÇÃO
 
 

 

LEITURA
 
 

 

APROPRIAÇÃO DO 
SISTEMA DE 

ESCRITA 
ALFABÉTICA (SEA) 

Organização da Sala 
de Aula: bancas 
enfileiradas 

 
Orientação espacial 
dos alunos: sentados 
em fila 

  

Interação 
alunos/alunos: 

- não se dirigiam uns 
aos outros 

- pequenos gestos 

 

Interação 
P1/alunos: 
- canta com os alunos 

 
Suportes materiais: 
- Cartaz com a 
cantiga 
- Compact Disc (CD) 
 

 
Acalanto: 
- Boi da cara 
preta. 
 
Roda: 
- Ciranda, 
cirandinha. 
- Samba Lelê 
- O cravo e a rosa. 
- O caranguejo. 
 
 
 
Brincar: 
- Alecrim 
- Dá abóbora, dá 
melão. 
- Mestre André. 
- A janelinha. 
- A barata 
 
Natalina: 
- Noite Feliz. 

 
- Cantação e 
Audição da cantiga, 
com CD, pelos 
alunos.  
- Cantação da 
cantiga sem CD, 
pelos alunos, com 
estratégia de 
ajustamento ao texto 
escrito (com cartaz). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Leitura coletiva da 
cantiga com 
estratégia de 
ajustamento ao 
texto escrito – 
juntamente com P2 
(com cartaz). 
- Leitura de 
palavras retiradas da 
cantiga – as 
crianças juntas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Lacunas em cantigas 
(material impresso); 
- Caçada de palavras; 
- Jogos de montagem 
de cantigas 
memorizadas 
(individual, grande 
grupo); 
- Ditado de palavras; 
- Contagem de sílabas 
e letras; 
- Cópia da cantiga; 
- Cópia de palavras 
erradas no ditado. 
- Escrita de cantiga 
memorizada; 
- Ditado mudo. 
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ANEXO F 

ATIVIDADES DE P1 E DE P2 

P1 

P1A1 (P1 ATIVIDADE 1) 
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P1A2 
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P1A3 
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P1A4 

 

 

 

 



124 
 

P1A5 
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P1A6 
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P1A7 
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P2 

P2A1 (P2 ATIVIDADE 1) 

 

 

 



130 
 

P2A2 
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P2A3 
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P2A4 
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P2A5 
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P2A6 


