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Resumo 

O Projeto Integrador, que favorece o envolvimento do aluno de graduação em temáticas 

específicas do campo educacional, com vistas à articulação entre campos teóricos e práticas 

pedagógicas, propõe a realização de trabalhos práticos em diferentes espaços educacionais. 

Desenvolvido com alunos do 2º ano do Curso de Pedagogia da UNESP de Rio Claro (São 

Paulo/Brasil), no ano de 2009, integrou disciplinas do currículo – Conteúdo, Metodologia e 

Prática do Ensino de Língua Portuguesa e Metodologia do Ensino Fundamental: 

Alfabetização – que trabalharam enfoques linguístico e didático do texto narrativo. O objetivo 

foi o da leitura não como simples decodificação, tanto para alunos da graduação como para os 

do ensino fundamental. É preciso que as crianças e os alunos de cursos de formação de 

professores desenvolvam saberes a serem tornados operatórios para o próprio ato de ler e de 

ensinar. A obra O Gato e o Escuro do escritor moçambicano, Mia Couto, ilustra a questão 

linguística, vivida pelos falantes de Língua Portuguesa em diferentes países e atende à 

Declaração de Bolonha (19/06/1999), adotada por 29 países, a partir da qual a literatura 

infantil deverá ser ampliada em seu ensino, abarcando obras de outros países. Nossos 

objetivos foram desenvolver o aprendizado da leitura e da escrita mediante obra produzida na 

língua de que são falantes, com vocabulário e construções lexicais diferentes, para 

perceberem a abrangência do seu idioma, e esquemas de atuação pedagógica, teóricos e 

práticos, com os graduandos. O projeto envolveu estudos e docência nas séries iniciais do 

ensino fundamental – alfabetização. 
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A leitura, de modo geral, e, especificamente, a realizada em sala de aula, é apontada 

pelos professores como entrave em sua prática docente, por isso muitas pesquisas no âmbito 

acadêmico voltam-se para essa questão, na tentativa de encontrar respostas para o problema. 

Docente da disciplina, Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de Língua Portuguesa, no 

Curso de Graduação e Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) de Rio Claro (SP), tive sempre como propósito trazer para as aulas as diversas 

possibilidades de desenvolvimento de atividades com leitura, para que os alunos entrassem 

em contato com diferentes caminhos investigativos. Minhas pesquisas, desde 1993, enfocam o 

tema. De 1997 a 1999, apliquei, em classes do Ensino Fundamental, um projeto Metaleitura, 
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um objetivo a atingir, trabalhando com fábulas e os níveis de leitura na formação do leitor 

literário. De 1999 a 2005, o enfoque do meu projeto foi sobre Experiências de Leitura – 

Quem conta um conto... aumenta um ponto – composto por vários outros projetos. A leitura 

como formação, veiculada à experiência, embasada pelos conceitos de Jorge Larrosa, era o 

grande objetivo a ser alcançado. De 2005 a 2009, o projeto em continuidade ao anterior, 

enfocava principalmente as Experiências de leitura em sala de aula.  

A leitura, enfocada nas séries iniciais do ensino fundamental, adquire, na prática, 

diferentes formas de apresentação, sendo uma delas a narrativa oral de histórias para os alunos 

dessa faixa etária, realizada pelo professor, e pode contribuir para a formação de indivíduos 

leitores e produtores de texto, além de críticos da própria realidade na qual estão inseridos. 

Embora não possamos pensar em leitores críticos por causa do estágio de desenvolvimento 

dos alunos, podemos preparar o terreno para o plantio dessa semente, um pouco mais tarde. 

Nas escolas, a prática docente, de uma maneira geral, não se volta para a leitura sob 

esse enfoque, trabalhando-a de forma sistematizada. Os resultados desse descaso são visíveis, 

uma vez que a escola não propicia aos alunos a realização de um trabalho ativo de construção 

do significado do texto, tal como o proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 

significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a língua: características do gênero, do 

portador, do sistema de escrita etc. (BRASIL, 1997, p.53). 

 

No entanto, embora os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) destaquem a 

importância da leitura, na prática ela não se apresenta como tal, sendo, por isso, apontada 

como um dos grandes entraves para a perfeita articulação entre a teoria e a prática, um desafio 

permanente do ensino público oficial do Brasil. 

 

Projeto Integrador 

O propósito, a que me referi anteriormente, foi alcançado em 2009, quando, pela 

reestruturação do curso de Pedagogia (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 

9.394/96.), foi implantado o Projeto Integrador (PI), que favorece o envolvimento do aluno da 

graduação em temáticas específicas do campo educacional, com vistas à articulação entre 

campos teóricos e práticas pedagógicas, por meio da realização de trabalhos práticos em 

diferentes espaços educacionais. Com duração mínima de um semestre letivo, sua finalidade é 

a de favorecer o envolvimento gradativo do estudante em temáticas próprias do curso e 

vinculadas a disciplinas predefinidas, contribuindo, assim, para a articulação entre diferentes 
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campos teóricos como fundamento para a compreensão das práticas que consubstanciam o 

universo dos diferentes espaços educacionais em estudo. Em 2009, duas das disciplinas que 

compunham o Projeto Integrador da grade curricular do último semestre do segundo ano de 

Pedagogia (2009) –Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de Língua Portuguesa e 

Metodologia do Ensino Fundamental: Alfabetização - visaram a integrar os enfoques 

linguístico e didático do texto narrativo. Essas disciplinas foram, à época, ministradas pelas 

autoras desse artigo. 

 

Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de Língua Portuguesa 

Na primeira destas disciplinas, sob minha regência, apliquei com os alunos da 

graduação de 2009, parte de meu projeto de pesquisa, Experiências de leitura em sala de 

aula, com a finalidade de embasá-los teoricamente sobre a leitura. Para tanto, lemos e 

discutimos, em sala de aula, três textos – A Importância do ato de ler de Paulo Freire (2003), 

Tecendo a leitura, de Marisa Lajolo (2004), Sobre a Lição, de Jorge Larrosa (2003) que 

nortearam a atividade proposta: ler juntos uma obra infantil para, em seguida, repetir a mesma 

ação com os alunos do ensino fundamental. Nesse contexto – sala de aula da Pedagogia e 

salas de aula do ensino fundamental – foi desenvolvido o projeto integrador, cujo objetivo 

principal foi o da leitura de uma obra escrita na língua que as crianças já falam, mas com 

vocabulário diferente. Para a sua realização – não abordar a leitura como simples 

decodificação – foi adotada como prática social, nas aulas da graduação e do ensino 

fundamental, o manuseio do livro pelos leitores, com a finalidade de sensibilizá-los para as 

atividades com o texto.  

O escrito, segundo Jolibert (2007, p.139) “é um mundo econômico, individual, 

comercial, cujo próprio funcionamento determina a natureza, a apresentação e o conteúdo dos 

escritos produzidos”, por isso é preciso que as crianças e os alunos de cursos de formação de 

professores desenvolvam saberes a serem tornados operatórios para o próprio ato de ler e de 

ensinar.  

Escolhemos, as professoras e os alunos da graduação, para a leitura com os alunos do 

Ensino Fundamental, a obra O Gato e o Escuro do escritor moçambicano, Mia Couto, que 

ilustra a questão linguística, vivida pelos falantes de Língua Portuguesa em diferentes países, 

e atende à Declaração de Bolonha de 19 de junho de 1999, adotada por 29 países, a partir da 

qual a literatura infantil deverá ser ampliada em seu ensino, abarcando obras de outros países. 

A indicação de obras pelo professor define a comunidade de leitores que ele formará- 

exigentes ou não. O objetivo do Projeto foi o de desenvolver o aprendizado da leitura e da 
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escrita mediante obra produzida na língua de que são falantes, com vocabulário e construções 

lexicais diferentes, para perceberem a abrangência da língua materna. Quanto aos graduandos, 

os objetivos foram o de desenvolver esquemas de atuação pedagógica teóricos e práticos. O 

projeto envolveu estudos e docência nas séries iniciais do ensino fundamental – alfabetização. 

 

Sete níveis de indícios de leitura 

Para a leitura da história, foi utilizado o caminho dos sete níveis de conceitos 

linguísticos ou sete níveis de indícios de leitura, propostos pela pesquisadora francesa, Josette 

Jolibert, em seu livro, Formando Crianças Leitoras (1994). Sua pesquisa centra-se no ensino 

e na aprendizagem da língua materna. Segundo a autora, os sete níveis encaixam um no outro, 

com cada nível sendo esclarecido pelo anterior, e inversamente. Diz-se que estão em 

interação, podendo determinar várias “camadas de leitura”. Na verdade, a atividade de leitura 

é um vaivém entre esses sete níveis. 

Seguimos, então, no estudo da obra, o caminho dos sete níveis proposto por Jolibert.  

O primeiro nível, Por que vias concretas um texto chega aos olhos do leitor, aborda o 

contexto.Assim, começamos pela apreciação do livro em nossas mãos, editado pela 

Companhia das Letrinhas, uma das mais conceituadas editoras de livros infantis da cidade de 

São Paulo. O papel, as ilustrações, a composição gráfica evidenciam o apreço do trabalho 

editorial. Na graduação, foi comentado que o mundo da escrita coloca à disposição dos 

leitores escritos complexos, característicos de uma sociedade e de uma época determinadas. A 

obra escolhida privilegia o mundo da escrita, e é por ele que nós, falantes da língua 

portuguesa, nos sentimos irmanados. As possíveis mensagens mediatizadas pelo escrito foram 

elencadas com a ajuda dos alunos, tanto na graduação como no ensino fundamental. 

Com os alunos da graduação, foi ressaltada a procura dos moçambicanos por uma 

linguagem mais arrojada, mais renovada, que correspondesse à situação em que vivem em seu 

país, ou seja, a construção de uma cultura que não era portuguesa, mas que usava a língua 

portuguesa, tal como relatou o escritor Mia Couto em uma entrevista à Revista E, nº 111, em 

agosto de 2006. Nesse sentido, pode-se traçar um paralelo com o Brasil, pois Brasil e 

Moçambique são países que têm em comum a língua portuguesa, herdada do colonizador que 

foi o mesmo. No entanto, são portadores de culturas distintas, pois apesar da semelhança entre 

os elementos que as compõem, os valores são diferentes. Esse tópico espelha um problema 

nosso que já perpassou, historicamente, pelo romantismo e pelo modernismo, sem solução, e 

que mesmo nos dias atuais ainda gera muita polêmica. Se a língua os une, o Brasil tem uma 

história muito diversa e o fato de ser independente há mais de um século, em contraste com os 
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trinta anos da emancipação de Moçambique, dá-lhe uma outra maturidade, por exemplo, no 

campo da literatura. 

Percebendo essa diferença, é que Mia Couto volta-se para os nossos escritores à 

procura de formas de expressão que lhe permitisse falar das tradições de seu povo, sem trair -

lhes a essência. O próprio escritor fala dessa escolha:  

 

Eu procurava resolver um problema, que era como o português literário poderia ser 

permeado por outras realidades quase mágicas que viviam nas zonas rurais de 

Moçambique. Queria contar histórias desse universo, mas o português-padrão de 

Portugal não autorizava. Portanto, no encontro com a literatura de Guimarães Rosa 

houve um convite que me dizia que não só era possível como também havia uma 

beleza vinculada profundamente a essa reinvenção da língua portuguesa (COUTO, 

2006). 

 

Destaca-se, na leitura, a preocupação com a língua, que já aparece na página de 

abertura: O que me encanta no ato da escrita é surpreender tanto a escrita como a língua em 

estado de infância. Dessa forma, a noção de contexto da obra, escrita em Moçambique, 

justifica a própria obra. Trabalhar o escuro e a ultrapassagem da linha do horizonte são 

metáforas muito bem construídas por Mia Couto. A leitura da narrativa vai revelando,pois, 

fios que tecendo a malha do texto elucidam as denúncias subjacentes, articuladas pelo autor. 

Uma delas, sem dúvida, diz respeito à escolha da própria linguagem literária, tal como o posto 

na citação acima. A biografia do escritor também situa a obra em um contexto histórico, 

político, geográfico, social que serve de pano de fundo para o entendimento da narrativa, 

despertando um maior interesse pela leitura e possibilitando uma compreensão mais plena da 

obra. 

O segundo, Principais parâmetros da situação de comunicação, refere-se ao emissor –

Mia Couto-, ao destinatário – docentes das disciplinas, alunos da graduação alunos do ensino 

fundamental – e ao objeto – o livro de histórias. 

No terceiro nível, tipos de Texto, na graduação os alunos caracterizaram a história 

como texto narrativo. Com as crianças foi feita a leitura silenciosa do texto. Alguns alunos 

liam convencionalmente, outros liam por indícios, criando, assim, estratégias para 

construírem o significado do texto. Por último, foi feita a leitura em voz alta, para a  

confrontação das várias hipóteses levantadas pelas crianças e para q compreensão do texto 

narrativo. 

Quanto ao quarto nível, Superestrutura que se manifesta sob a forma, foi privilegiado 

o trabalho com a dinâmica interna do texto, composta pela abertura, pela progressão e pelo 

encerramento. Na graduação, durante a leitura do livro foi indicada a abertura – livro 

infantil, na qual o escritor diz acreditar que inventa histórias para que a Terra inteira adormeça 
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e sonhe. E complementa: “O escritor traria assim o planeta ao colo...” – e o encerramento – 

quando Pintalgato espreitou na fenda escura dos olhos de sua mãe e detrás dela viu um gato 

preto, enroscado do outro lado do mundo. A pergunta mais importante para o entendimento 

do processo narrativo utilizado pelo autor e para a compreensão plena do tecido narrativo: - 

Como foi feita a progressão de um ao outro? Por meio do sonho. A progressão do desejo de 

saber o que existe para além do horizonte tem lugar no plano onírico, onde a trespassagem 

não tem punição.Esse recurso narrativo propicia uma dimensão do maravilhoso na obra, para 

o público infantil e uma possível solução para os problemas enfrentados pelos moçambicanos 

que precisam do sonho para alimentar o espírito nos embates que vivem.  

Na Lingüística Textual, quinto nível, foram elencadas as escolhas realizadas pelo autor 

de pessoas, tempo, lugares e as marcas pelo texto dos substitutos e conectores de modo a 

desvelar o jogo lingüístico da história. Neste nível também estão presentes os campos 

semânticos, com a rede de significados. Por último, merece destaque a pontuação do texto. 

Nas atividades com os alunos do ensino fundamental foi destacado o emprego de dois pontos 

e travessão. 

Como exemplo, o uso de pessoas verbais, o caso do narrador que aparece em primeira 

pessoa, no estilo direto 

- Vou aqui contar como aconteceu essa trespassagem de claro para escuro. 

E, em terceira pessoa, em estilo indireto livre: Conta a mãe dele que, antes, tinha sido 

amarelo, às malhas e às pintas.  

Esse jogo de vozes narrativas amplia a trama da história. A mãe é a voz que narra o 

mistério... o autor/narrador estabelece a ponte entre a mãe e nós, os leitores da história.  

No campo semântico, o agrupamento das palavras levou em conta a relação com o 

escuro, tanto na grafia, como no significado. Esse debruçar-se sobre as palavras, quanto ao 

significante e ao significado, é muito interessante porque revela a composição artesanal do 

texto, o estilo do autor, como na expressão criada por Couto: como se engravidassem de breu. 

Com relação aos substitutos, foram trabalhados, coletivamente, aqueles referentes ao 

personagem principal da história, o Pintalgato. Enquanto a leitura do texto era feita pela  

professora, os alunos a interrompiam para indicar os substitutos, registrados por eles no flip 

shart, para futuras consultas. A atividade possibilitou–lhes perceber que os substitutos são 

usados para evitar repetições no texto, uma das características do estilo. 

No sexto nível, Lingüística da Frase, o destaque foi para o vocabulário, primeiro por 

tratar-se de texto escrito em grafia do português de Moçambique, segundo por ser um texto 

literário, no qual as palavras pulsam de significação e terceiro pelas brincadeiras com a 
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linguagem, apresentadas de três maneiras pelo autor: palavras inventadas – pirilampiscavam, 

arco-iriscando- , expressões poéticas que envolvem algumas delas – namoriscando o 

proibido, seus olhos pirilampiscavam -, e as diversas formas de se referir metaforicamente ao 

escuro – onde a noite se enrosca a dormir. As palavras desconhecidas foram, então, listadas, 

para posterior pesquisa a ser realizada em dicionário de Língua Portuguesa, publicado em 

Portugal.  

No último nível, Palavras e microestruturas que as constituem, merecem destaque 

prefixos e sufixos que deram origem a novas palavras, como na composição de despersianar, 

enxofrinhas e as microestruturas sintáticas com suas marcas verbais de pessoas e tempos - 

pirilampiscavam, tiquetaqueava – também nas criações de novas palavras. 

O vaivém entre os sete níveis, ao qual se refere Jolibert é uma metáfora para o trabalho 

intelectual desenvolvido pelas crianças e orientado pelos professores, o qual lhes permite 

apropriarem-se, significativamente, dos conhecimentos. 

  

Disciplina Metodologia do Ensino Fundamental  

As dificuldades que afetam o aprendizado inicial da leitura e da escrita constituem 

problema que marca a educação escolar no Brasil, ao longo, do tempo, e desafiam a formação 

de professores. Esta, por sua vez, constitui outro problema educacional que requer medidas 

voltadas ao aprendizado do ensino, sobretudo no que se refere às articulações entre teorias e 

práticas pedagógicas. 

Pesquisas mostram a ocorrência de lacunas na formação inicial dos professores.  

Micotti (2004), em estudo do qual participaram alfabetizadoras formadas por diferentes 

escolas do Estado de São Paulo, observou que o aprendizado da alfabetização ocorre no início 

do magistério com o apoio de docentes mais experientes, o que contribui para a conservação 

de procedimentos próprios da didática tradicional na alfabetização, realizada no sistema de 

escolas públicas desse Estado. Sobre o aprendizado do ensino, as alfabetizadoras indicam a 

falta de estudos na formação inicial para embasar a prática pedagógica. 

Ao tratar da formação docente, Charlot (2005) distingue quatro níveis de análise - o do 

saber como discurso constituído em sua coerência interna, o da prática como atividade 

direcionada e con-textualizada, o da prática do saber e o do saber da prática. Assim,formar 

professores é trabalhar os saberes e as práticas nesses diversos níveis e situar, a partir dos 

saberes e das práticas, os pontos em que podem se articular lógicas que são e permanecerão 

heterogéneas . 
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Estas afirmações indicam a diversidade dos saberes docentes, saberes que no entender 

de Tardif (2005) têm origens sociais diversas, o que provoca várias indagações aos 

pesquisadores; uma, dentre essas indagações, refere-se à possibilidade ou não de trabalhar 

esses níveis do saber em curso de formação inicial, especialmente na licenciatura em 

Pedagogia, responsável pela formação de professores para as séries iniciais do ensino 

fundamental. Assunto que remonta à apropriação que os candidatos ao magistério fazem de 

uma proposta pedagógica e à inserção dessa proposta no trabalho realizado com os alunos. 

A possibilidade de os estudantes estabelecerem diálogo entre os conhecimentos 

teóricos e os práticos no trabalho docente é contemplada no currículo do curso de Pedagogia, 

particularmente na realização dos projetos integradores. 

 

O projeto integrador 

O curso de Pedagogia, visando proporcionar aos estudantes formação de caráter geral 

e ênfase na articulação entre teoria e prática pedagógica, busca esta articulação por meio das 

Práticas como Componentes Curriculares (PCC’s), distribuídas ao longo do curso, que se 

concretizam com projetos integradores . 

Os PCC’s são considerados como estratégias para a problematização e a teorização de 

questões pertinentes ao campo da educação, provenientes do contato direto dos alunos com o 

espaço escolar e educacional; como mecanismos para viabilizar a integração das diferentes 

contribuições teóricas que compõem a investigação científica com os campos de 

conhecimento em educação. 

Para favorecer o envolvimento gradativo dos alunos nas temáticas específicas da área 

de atuação profissional, o projeto integrador deve ocorrer desde o início do curso favorecendo 

o desenvolvimento de atitudes investigativas e a compreensão dos diversos fenômenos que 

permeiam os processos educativos. 

Neste texto, focalizamos o projeto integrador desenvolvido, no segundo semestre de 

2009 em duas disciplinas do currículo do segundo ano do curso de Pedagogia da UNESP, 

Campus de Rio Claro – Fundamentos e metodologia do Ensino de Línguas Portuguesa e 

Metodologia do ensino Fundamental: alfabetização sob a responsabilidade das professoras 

autoras do presente trabalho. No projeto integrador, estas disciplinas focalizaram os aspectos 

linguístico e didático do texto narrativo e trabalho prático pedagógico a ele referente no 

segundo ano da escola fundamental. 

No desenvolvimento desta disciplina, após levantar os interesses e expectativas, 

apresentadas pelos estudantes sobre os estudos que gostariam de fazer, optamos por uma 
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abordagem de inclusão dos temas solicitados no cenário da educação escolar brasileira 

referentes à alfabetização. Neste processo de reflexões e análises situamos os problemas 

apontados pelos participantes em estudos feitos em outras disciplinas, em leituras já 

realizadas, experiências escolares, etc. Considerando-se as abordagens teóricas referentes à 

alfabetização, focalizamos os seus fundamentos teóricos e a relação das práticas didáticas com 

esses fundamentos, a relação das características de diversas abordagens com as práticas 

realizadas por professores e alunos em sala de aula. 

No enfoque das alternativas para a superação das dificuldades e problemas 

vivenciados por professores e alunos com referência à alfabetização, ao aprendizado e ao 

ensino da leitura e da escrita, iniciamos o estudo da proposta sócio construtivista de Jolibert e 

colaboradores (1994a, 1994b, 2006, 2008). 

 

A proposta de Jolibert e colaboradores: a pedagogia por projetos 

Esta proposta destaca-se por oferecer novas perspectivas para o processo de 

aprendizagem e de ensino de língua portuguesa na escola fundamental. Diferencia-se das 

demais, sobretudo pela ênfase que atribui ao sentido do trabalho escolar para as crianças, à 

alternância entre atividades individuais e coletivas, realizadas nas aulas, à inserção da leitura e 

a escrita em situações reais de comunicação, essas atividades são feitas para valer, isto é, não 

apenas como trabalho escolar. 

Segundo Jolibert (1994a; b) é necessário que a criança construa sentidos para suas 

atividades, para isso propõe o trabalho com projetos, e esses são definidos, construídos e 

avaliados coletivamente. Alunos e professores decidem em conjunto os projetos que serão 

realizados. A prática da pedagogia por projetos favorece o desenvolvimento de sentido para 

atividades escolares, tornando-as significativas para os alunos, pois estas surgem dos seus 

interesses e por eles são planejadas juntamente com a professora. Deste modo, essa proposta 

prevê que os alunos participem da definição e organização do trabalho escolar; a participação 

nas decisões favorece a adesão às atividades e faz com que se sintam responsáveis por elas. 

Essa proposta favorece abertura da escola, à família, bairro e comunidade, uma vez que as 

realizações dos escolares nos projetos são socializadas, compartilhadas.  

Os conteúdos programáticos integram os projetos que podem ser multidisciplinares ou 

específicos. A duração dos projetos varia, podendo ser projetos anual, mensal, semanal ou 

projetos de curto prazo. 

A pedagogia por projetos foi selecionada para compor o projeto integrador, entre 

outros motivos porque ao prever a possibilidade de leitura de diferentes tipos de texto, não 
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necessariamente presos à sequência das sílabas já estudadas pela cartilha, viabiliza a leitura de 

um livro de histórias, por exemplo, facilitando a realização de um trabalho pedagógico que 

não interfira com o do professor responsável pela turma.  

 

A leitura e a escrita no âmbito dos projetos 

Por considerar que ler é “atribuir diretamente sentido a algo escrito”, isso sem passar 

pela decifração (letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra, etc.) e tampouco pela 

oralização, Jolibert (1994ª p.14-15) propõe o questionamento de escritos contextualizados, 

com objetivos reais de comunicação desde o início do ensino da leitura. Justifica seu ponto de 

vista considerando que é lendo que nos tornamos leitores, não aprendendo primeiro para 

poder ler depois. 

O questionamento de texto ocorre mediante um processo de exploração do escrito pela 

criança que ocorre de modo não linear. O aprendiz percorre o texto em ziguezague. Neste 

processo há a formulação de hipóteses sobre o sentido do texto. Com o levantamento de 

indícios, a formulação de hipóteses e a verificação da validade dessas hipóteses pelo 

confronto com os demais participantes do trabalho, pelo processo de apresentar argumentos 

que justifiquem o próprio ponto de vista .Cabe a cada criança elucidar as estratégias utilizadas 

em suas descobertas, suas hipóteses sobre o sentido do texto, indicando os indícios sobre os 

quais se apoiam. Neste processo cabe a cada criança ouvir as demais.  

Com o auxílio da professora, as crianças desenvolvem estratégias de leitura. Este 

auxílio consiste, sobretudo, na sistematização das descobertas feitas pelo grupo, nas 

solicitações de justificativas para as manifestações sobre o escrito. Ao argumentar e contra 

argumentar em interação com os pares e considerando a sistematização das descobertas feitas 

pelo grupo, os alunos chegam a conclusões a respeito do que o texto trata, qual é o seu 

sentido. 

 

O projeto integrador em ação 

Com base na pedagogia por projetos, o projeto integrador desenvolveu-se com turmas 

de alfabetização (segundo ano) em escolas públicas. As professoras, responsáveis por esse 

projeto, e os estudantes optaram por trabalhar com a obra “O gato e o Escuro” de Mia Couto. 

Para o desenvolvimento de suas atividades práticas os alunos dispuseram de quarenta 

exemplares do livro.  

 

Conclusões 
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A integração dos enfoques linguísticos e didático do texto narrativo, proposto pelas 

duas disciplinas, foi registrada pelos alunos em um relatório sobre essas atividades, elaborado 

em duplas, e entregue como trabalho final do Projeto Integrador. Lidos e analisados, 

elencamos, a título de conclusão, alguns resultados que nos pareceram mais significativos 

para o estudo aqui explanado. 

Consideramos, primeiramente, que o Projeto integrador atingiu seus objetivos porque 

escolhida a temática da leitura, ela foi enfocada sob a ótica da teoria da Pedagogia por 

projetos e não sob a ótica do recurso didático Na verdade, a atividade de leitura configurou-

se, na prática, como o vaivém entre os sete níveis de conceitos lingüísticos ou os sete níveis 

de indícios de leitura, propostos por Josette Jolibert (1994). Segundo, porque as atividades 

com a leitura de texto privilegiaram dois espaços educacionais – ocorreram na sala de aula 

da graduação e nas salas de aula das escolas do ensino fundamental. O projeto viabilizou, 

ainda, a compreensão dessas práticas, o que resultou na formação de um educador melhor 

capacitado para a docência, finalidade primeira do curso de pedagogia. No entanto, o 

desenvolvimento do projeto integrado, mediante as práticas da pedagogia por projetos, feitas 

pelos estudantes do curso de pedagogia, variaram. Os resultados revelaram variações na 

leitura e nas práticas da proposta. Houve práticas de leitura mais próximas à exploração de 

texto proposta por Jolibert, o que propiciou às crianças entrarem em contato com outras 

estratégias de leitura. Mas houve, também, vários casos em que os estudantes de Pedagogia 

realizaram suas práticas de modo mais tradicional. Em um e em outro caso, as crianças 

mostraram muito interesse pelo livro e pela narrativa, identificando-se com Pintalgato, 

sobretudo com o medo do escuro e nas desobediências à mãe. 

As atividades em sala de aula da graduação foram propiciadoras não só de 

experiências de leitura - ritual de preparação para a escuta – momento, considerado por nós, 

como dos mais importantes para /na formação dos alunos/leitores, como de discussões sobre o 

ato de ler, sua importância e relevância como prática social, baseadas nas ideias de Larrosa, 

Freire e Lajolo. 

Um dos resultados a ser apontado como dos mais profícuos é o do “Leitores 

exigentes” – os alunos da graduação aprenderam como e porque escolher bem um livro 

infantil; perceberam na leitura realizada, a riqueza da obra, subjacente ao texto, à ilustração – 

tipo de traços escolhidos e relação com o texto, ao papel utilizado na impressão do livro, nas 

cores das ilustrações. Há um mundo a ser descoberto nas páginas do livro, antes de entrarmos 

propriamente na leitura das palavras, outro mundo a ser descoberto, também. O professor bem 
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preparado para a escolha de boas obras infantis formará leitores exigentes até mesmo nos 

pequenos leitores. 

Outro resultado a ser indicado diz respeito à leitura do texto pelos alunos do ensino 

fundamental, que, de modo geral, dialogaram com o texto literário o que pode resultar na 

formação de leitores literários, um dos grandes objetivos de todo professor que trabalha com o 

ensino e aprendizagem de leitura e, principalmente, dos que trabalham com a alfabetização. 
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