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OFICINAS DE CORPORALIDADE, LEITURA E ESCRITA 
(COMPLEMENTO DO LIVRO “DA CORPORALIDADE AO DOMÍNIO DA 
ESCRITA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS)  
 
 
SEÇÃO 1 - CORPORALIDADE DO ALFABETO (DESCOBRIR O PRINCÍPIO 
ALFABÉTICO) 
 
Os alunos que não acompanhavam, com o mesmo entusiasmo dos demais, as aulas que 
versavam sobre a passagem da oralidade e da imagem para a escrita, em geral, 
apresentavam um outro ponto de enrosco:  não conheciam todas as letras do alfabeto, o 
que tornava difícil o prosseguimento das atividades.  Para eles aprenderem e para diversão 
de toda a turma, criamos um jogo tentando associar a corporalidade ao domínio completo 
do princípio alfabético. Vejamos a descrição do jogo. 

 
JOGOS CORPORAIS DO ALFABETO 

CORRELAÇÃO GRAFEMA-FONEMA/POSICIONAMENTO SUBJETIVO 
(PÔR SE NO JOGO) 
Objetivos 
Dominar a correlação grafema-fonema do alfabeto; distinguir a diferença entre o nome 
da letra de sua função alfabética; depreender a formação da sílaba a partir da ligação 
consoante-vogal – MAS ANTES DE TUDO, POSICIONAR-SE. 
Temas ou Habilidades do Programa: 
Diferenças entre nome e função das letras; 
Composição das sílabas simples: estrutura Consoante Vogal (CV); 
Retomada de nomes de personagem de contos ouvidos e de palavras extraídas dos 
ludismos linguísticos. 
 
 
Metodologia da Atividade 
 
Atuação performática  
 
A atividade explora a corporalidade do aluno em sua relação com a língua e com a escrita. 
Sendo assim, a atividade poderá ser feita em ambiente fora da sala de aula ou, como se 
verá adiante, a primeira parte em sala (preparação) e a atividade em si fora da sala.   
 
Materiais necessários e modo de utilizá-los 
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 Uma folha de papel grande (papel pardo ou cartolina) que possa ser dobrada e 
vestida pelo aluno, como se fosse um colete. Abrir uma fenda do tamanho da 
cabeça no centro de uma folha dobrada (mais ou menos do tamanho do tronco do 
aluno); 

 Pincel atômico para escrever a letra. A letra deve ser grafada na altura do peito do 
aluno.  Eventualmente, na progressão dessa atividade, pode se usar o verso (nas 
costas do aluno) para explorar as variações funcionais das letras (nasalização, 
acento gráfico, no caso do H, pode se usar uma grafia que indique a possibilidade 
de esta letra funcionar de modo diferente quando estiver após algumas 
consoantes): 

Regras da performance:   
 Cada aluno deverá saber o nome de sua letra e como ela funciona, ou seja, perceber que 

uma consoante, além de seu nome, emite um ruído incompleto. Seu nome é B, mas 
sozinha não consegue fazer esse som, o que produz é apenas o ruído sem vogal, apenas 
um movimento meio surdo do aparelho fonador:  a oclusão, a bilabialidade, a fricção, o 
toque da língua em algumas das partes da boca, a vibração das cordas vocais, a 
nasalização.  

 Para constituir uma sílaba, o aluno que vestir o colete-consoante, precisará de um aluno-
vogal para formar um par, uma sílaba.  Há também a possibilidade de se formar uma 
sílaba vocálica, com apenas um aluno-vogal. 

 Os alunos que estiverem com as vogais poderão ter nos bolsos ou presos à cintura, os 
sinais marcadores de “abertura" das vogais, o acento agudo (é, ó) e o diacrítico indicador 
de nasalidade (til: ã, õ).  Os marcadores de acento gráfico que indicam a tonicidade não 
são necessários neste momento. 
   
Organização da performance:   

 Criar dois grupos de alunos, o grupo vogal e o grupo consoante.   
 Os alunos se apresentam, um a um, as crianças dizem o nome da letra e seu som. Deverá 

ficar claro para elas as diferenças e coincidências entre nome da letra e seu som. 
  Após, essa apresentação inicial, chama-se um aluno-consoante.  
 Em seguida chama-se uma vogal (não faça na sequência canônica das vogais: a, e, i, o, u 

– chame aleatoriamente, para deixar a inferência da família por conta dos alunos).  Os 
alunos leem cada sílaba que vai sendo formada. 

 A professora pode alternar a ordem dos movimentos, por exemplo:  chama vários alunos-
vogais que ficam dispostos um ao lado do outro (fora da sequência canônica), deixando 
sempre um espaço entre elas (vogais) para a entrada das consoantes. Na sequência, 
chama-se um aluno consoante, que vai ocupar o primeiro espaço, após a leitura dos 
alunos, este pula para o segundo espaço e assim sucessivamente. A cada salto da 
consoante, o grupo responde com a leitura da sílaba.    

 Tomar algumas palavras assonantes (sílabas com as mesmas vogais):  batata, copo, 
cururu, Pererê, miriti, sururu, arara, murucututu, jaratataca e outras de origem tupi – é 
importante ressaltar que nenhuma dessas palavras são pseudopalavras, todas existem na 
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flora e fauna brasileiras e todas possuem imagens, é só procurá-las na Internet. Ao formar 
palavras assonantes, o aluno-vogal terá que posicionar repetidamente entre as consoantes.  
Essa pantomima toda facilita muito a percepção do algoritmo silábico. 
 
Variações Progressivas:  
 

 Escolher algumas palavras simples (a escolha não pode ser aleatória), nome próprio ou 
comum, a partir do repertório conhecido, oriundo das histórias já ouvidas por eles ou de 
ludismos linguístico já vivenciados. Exemplos: (menino, avó, coca, parede); (domingo, 
cachimbo, ouro, touro, cai, buraco); (toucinho, gato, mato, fogo, água), (macaco, milho, 
machado, fogo, água etc.) de tal modo que como pano de fundo persevere sempre as 
histórias e situações já vivenciadas. 

 Explorar a variação sonora das vogais, abertura (e) e fechamento (é); oralidade e 
nasalidade (a, ã), compondo palavras que tenham essas variações:   pé, café, mão, pão, 
mamão, mamões, peões. Essa atividade pode ser feita em tom de desafio: os alunos, 
descobrirão o som da vogal na palavra após se acrescentar sobre ela os sinais diacríticos. 

 Trabalhar a estrutura silábica invertida (VC) ou as complexas (CVC) em palavras que 
usam o S como EScola, ESpada, ISto, OStra, HIStória, PIScina, PESca, PIScada; em 
palavras que utilizam o R na estrutura VC, como em ARco, ARtur, PERDER, URso, 
SORvete, poleGAR, VERmelho; nas que usam L:  ALto, PApel, BOLso, desCULpa.  
 
Manejo da heterogeneidade e diagnósticos/o ponto-de-giro 
 

 Durante a performance, o educador ponto-de-giro deverá observar quais alunos não 
tiveram um papel muito ativo na atividade.  Neste momento, com toda a sutileza, deverá 
reunir o grupo dos que, supostamente, não estariam entendendo a atividade e repetir parte 
dela somente para eles. Deverá ter o cuidado de perceber se cada um desses alunos 
conhece bem o alfabeto, pelo menos o nome de cada letra.  Caso não conheça, o aluno 
continuará participando da atividade, mas tendo sempre o professor ou um outro aluno 
para ajudá-lo na nomeação da letra e na descoberta de seu som. 

 Para incluir os alunos que não participaram ou que participaram com dificuldade, o 
professor terá que agir com o máximo de sutileza e sensibilidade, evitando uma exposição 
que contraste esse aluno com os que dominam amplamente a atividade, mas ao mesmo 
tempo não deve torná-lo “café-com-leite” e sim incentivar sua participação, sem 
evidenciar sua dificuldade, ou seja, deverá agir como se fosse normal não saber o nome 
desta ou daquela letra. 

 Evite utilizar expressões que aparentemente são de apoio, mas que na verdade acabam 
pondo o aluno em uma posição de não-saber, expressões do tipo: “Você ainda não sabe o 
nome dessa letrinha?” (Dependendo da ênfase, a frase é avassaladora); “Ah, mais é muito 
fácil” Note que se é “muito fácil”, o aluno tem motivo para se sentir mal, pois para ele a 
atividade ainda parece impossível. “O esplendor...” 
 
Limites e possíveis problemas da atividade 
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 Como se trata de uma atividade performática, os alunos mostrar-se-ão irrequietos, o que 

poderá dar certo trabalho ao(s) professor(es) na hora da organização. Uma forma de evitar 
esse excesso é diminuir o tempo da preparação, por exemplo, trazendo os coletes prontos 
e explicando as regras com a sala organizada.  Para evitar tumulto na escolha dos coletes 
(se vogal, se consoante), adiante a escolha, já levando uma lista de alunos-consoantes e 
alunos-vogais.  Se deixar pra eles escolherem na hora, haverá sempre tumultos típicos da 
infância (“ah, eu queria ser o R, não quero ser o M” etc.); 

 Levando em conta que os alunos estão sempre em diferentes níveis de aprendizagem da 
escrita, aqueles que já dominam essa correlação, poderão se cansar da brincadeira ou 
mesmo ter um papel muito dominador no jogo. Administre esse problema, distribuindo 
bem as funções no jogo, de tal modo que eles não dominem a situação o tempo todo e que 
possam colaborar com os que ainda estão aprendendo. 
 
 
JOGO II -  FORMAÇÃO DE SÍLABAS COMPLEXAS: ENCONTROS CONSONANTAIS 
E DÍGRAFOS (AMPLIAÇÃO DO JOGO ANTERIOR) 
 
Objetivos: Posicionar-se diante das sílabas complexas e dominá-las para ganhar agilidade 
durante a leitura (devemos lembrar que o mero domínio não é suficiente para o aluno se posicionar 
como leitor fluente, é preciso que ele aceite esse desafio, que se posicione). 
 
Temáticas do Programa: 
Estruturas silábicas do tipo CCV (encontros consonantais:  

 Usando o R:  BRAÇO, BRASIL, CRIANÇA, ADRIANA, DRUIDA, FRITO, FRUTA, 
GRILO, GRUTA, PRATO, TRATOR, TIGRE, VRUM  

 Usando trava-línguas:  TRÊS PRATOS DE TRIGO PARA TRÊS TRISTES TIGRES;                               
TROQUE O TRINCO E TRAGA O TROCO; TOCO PRETO, CORPO CRESPO  
                                            

 Usando o L:   BLÁ, BLÁ, BLÁ!  CLEUSA, CLAUDEMIR, CLUBE, FLAUTA, FLÁVIA, 
GLICOSE, PLUTÃO PLACA 
 
 
Estruturas silábicas do tipo CVC ou VC:   CESTA, SUSPEITA, ESCOLA, ESTUDO, ARTE, 
ÚLTIMO, TORRESMO, ARTISTA 
 
Dígrafos nasais  

 Usando o N e o M com a função de indicador de nasalidade, a mesma função exercida pelo til:   
canto, ponto, pomba, bomba; acabam, escrevem etc.  Não é por acaso que as crianças escrevem  
cãto, põba, acabãu, escrev˜ei. 

 
Outra possibilidade de jogo para estes fenômenos é comparar a leitura da palavra (diante de sua 
imagem ou no contexto de uma frase: 
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  O CACHORRINHO ESTÁ TOMANDO UMA BOCA ? 
                                                    O CACHORRINHO ESTÃ TOMANDO UMA BRONCA 
                                                    QUAL A DIFERENÇA ENTRE BOCA  E BRONCA? 
(editora deverá fazer um desenho original) 
 
 
 
REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE ESSAS DUAS ATIVIDADES 
 
Corpo, Mente e Linguagem (corpo-psiquismo-linguagem) -  esses três termos só existem 
separadamente em razão das dificuldades de expressão das ciências e práticas humanas. 
O corpo se enreda com a linguagem e com ela se torna um “corpo de expressão” ou ainda 
um psiquismo predisposto a expressar os anseios internos diante das influências que 
recebe do meio -   lembrando que esse meio não pode ser considerado meramente 
biofísico, mas sim mediado; no início, pelo outro-cuidador (mãe, pai, tios, babá e 
próximos em geral), depois pela escola em sua função institucional e, claro, também pelas 
pessoas em geral, pelas leis, religiões etc.  Ao outro-cuidador da primeira infância, 
poderemos chamar “pequeno outro” e simbolizar pela letra a, como faz Lacan (do francês: 
autre). Já a extensão para o mundo (pessoas em geral, governo, escolas, leis, língua, 
escrita) em seu conjunto, poderemos chamar “grande Outro” e simbolizar pela letra A 
(Autre).  
O bebê no útero materno pode até ser considerado um corpo biológico em estudos de 
embriologia, mas é sempre bom pensar que antes mesmo da fecundação do óvulo, esse 
sujeito já vinha sendo gestado no desejo dos pais. Imagine, por exemplo, um casal 
amoroso, que quer ter um filho e que desde o namoro já começa a sonhar e a fantasiar 
como será seu (sua) filho(a): se vai ser homem ou mulher, o que vai ser quando crescer 
etc.  A trama discursiva já enreda aí uma subjetividade de tal modo que, ao nascer, o ser 
biológico encontrará essa tessitura que envolverá seus chutes no ventre, seus primeiros 
gritos, seus primeiros passos, sua infância, enfim, todos os atos de sua vida.  O desejo dos 
pais ficará sempre tensionando esse sujeito emergente tanto nas atitudes concretas e claras 
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que se dão nas interações diárias como nas virtuais, aquelas de sua vida íntima, de suas 
fantasias e de seu inconsciente. 
Como as subjetividades humanas não se fundem corporalmente uma com a outra, toda 
troca se dá via-linguagem, em ambientes discursivos moldados pela tradição, pela 
História, pelo grande Outro. Então, é difícil separar no novo ser-sujeito, seu modo de 
andar, de correr, de gesticular, de se alimentar, de se relacionar com instrumentos 
tecnológicos sem levar em conta as camadas de linguagem que foram se tramando 
juntamente com o crescimento corporal.    
Sempre que procuramos entender a “incorporação” de elementos estéticos de expressão 
(o ritmo, a rima, a repetição, a declamação etc.), estamos robustecendo uma 
corporalidade.  Notem que para o aluno sossegar seu corpo (conter as energias maiores) 
para assumir as letras, a leitura, ele terá que “inventar” uma corporalidade nova, ou seja, 
algum “avatar” que entrará no jogo – por exemplo, se estiver lendo uma história, esse seu 
novo corpo simbólico-imaginário sofrerá e triunfará com o herói (não é por acaso que a 
gente chega a suar quando o herói de um filme está vivendo um sufoco). Se estiver 
brincando com letras, como é o caso dessas atividades, estará em jogo um certo prazer de 
competir com o outro, de viver a ilusão de que se representa a letra no próprio corpo, de 
que sua letra tem que fazer sentido juntamente com seu corpo e mais ainda: de estar 
correspondendo ou não a uma demanda posta sobre si (demanda dos pais, dos professores, 
da escola, da sociedade – demanda do Outro) formulada mais ou menos a partir do 
seguinte apelo: “olhem só como eu sei?” 
Em geral, os alunos que mais apresentam resistência em relação ao alfabeto, dependem 
mais desses jogos, sobretudo dos que envolvem essa corporalidade.     
Uma última observação: sem aprender as letras e sem dominar as estruturas silábicas, 
torna-se difícil ao aluno avançar por descobertas, “construir conhecimentos”, “inferir a 
partir do contexto”, “ter um clique”.  Como já dissemos, não defendemos metodologias 
silábicas e fônicas, mas virar as costas ao domínio das letras e das estruturas silábicas - 
repetimos - significa “dar sopa para o azar”, ou seja, acumular casos complicados dentro 
da turma, que já é “naturalmente” heterogênea. Esses alunos, se não enfrentarem seus 
problemas na fase inicial, já no início do primeiro ano, tendem a aumentar a resistência 
ao longo dos anos – quando estiverem no terceiro ou quarto ano, só um especialista, 
trabalhando isoladamente (ou em pequenos grupos) com eles é que poderá conseguir 
resultados. Quando digo especialista, refiro-me a educadores que trabalham dentro da 
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escola, que se especializaram nos casos de alunos mais resistentes e não a profissionais 
externos, de clínicas. É preciso apostar na formação de educadores mais complexos, que 
estejam prontos para assumir um lugar na equipe e que se orgulhem desta posição de 
profissional pesquisador. O profissional da clínica, externo à escola, tem sua importância, 
mas o profissional da educação tem que esgotar as suas possibilidades profissionais e, 
inclusive, explorar e ampliar seus limites.  
Na sequência apresentaremos outras sugestões esquematizadas no formato de fichas, que 
poderão facilmente serem adaptadas e complementadas pelos professores para 
constituírem seus módulos de ensino ou sequências didáticas. 
 

 
FICHA 1.  NOMEAÇÃO SIMPLES A PARTIR DO ORAL (SEM APOIO NA 
ESCRITA OU EM IMAGEM) 
 
Objetivo:  nomear objetos a partir de um campo semântico fornecido pelo professor: 

1. O nome de seus colegas de classe; 
2. O nome de seus personagens/super-heróis favoritos; 
3. O nome dos materiais escolares que tem em sua mochila; 
4. Nome de animais e bichos em geral - quais são os de sua preferência; 
5. Nome de frutas, comidas etc. 
6. Objetos cotidianos de cozinha: faca, colher, garfo, prato, panela. 

Obs. Em situação de diagnóstico mais individualizado, notar se o aluno tem um 
repertório extenso de nomes; se chega logo ao nome do objeto ou se recorre a perífrases 
ou metonímias do tipo: “tem aquele que faz assim....” (fazendo algum gesto para imitar 
algum animal), “aquela é de fazer suco” (laranja), “...é de cortar a carne” (faca) etc.  
 
Observações e Estratégias: 
É normal que alguns alunos apresentem um repertório não muito extenso em alguns 
campos ou até que nomeie por perífrases ou metonímias (usando a função pelo nome), 
neste início de ciclo, no entanto, é importante observar se existe a tendência deste ou 
aquele aluno não conseguir nomear ou ter um campo de nomes muito restrito, pois a 
entrada na leitura depende de uma rápida e extensa nomeação e agilidade no ato de 
nomear e intercambiar nomes. 
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FICHA 2 - NOMEAÇÃO SIMPLES A PARTIR DE IMAGENS / ACROFONIA 
Objetivo:  reconhecer e nomear imagens conhecidas 
Atividade: Distribuir, em uma folha, um repertório de umas trinta imagens, de 
preferência, retiradas do repertório da ficha 1 (que já são conhecidas) e pedir para o 
aluno nomear todas elas: 
 Caderno, cola, régua, apontador, mochila, lápis, lousa. 
 Gato, macaco, pato, jacaré; elefante, dinossauro, leão 
 Banana, laranja, goiaba, caqui, coco, uva, mamão, melancia. 
 Faca, garfo, colher, prato, panela, fogão, geladeira, mesa,  
(Claro que é preciso ficar atento às variações regionais, por exemplo, mudar a 
nomeação de acordo com a cultura) 
- 
Observações e Estratégias: é provável que alguns alunos esqueçam alguns nomes 
desta ou daquela  imagem, talvez não tão comuns em seu ambiente, ou então que  
confundam esta ou aquela com outras do mesmo campo semântico ou ainda que voltem 
a nomear metonimicamente (usando a função em vez do nome – notem que o aluno 
pode fazer isso sem se interrogar, como se estivesse correto ou, então interrogando, 
olhando para o professor como se pedisse confirmação -  neste segundo caso, o 
professor pode dizer a primeira sílaba para o aluno completar.  Após a nomeação, é 
interessante aplicar a brincadeira da acrofonia:  dizer as mesmas palavras, mas 
pronunciando apenas a primeira sílaba.  

 
  
FICHA 3 - PRINCÍPIO ACROFÔNICO A PARTIR DE IMAGENS 
Objetivo:   a operação de corte da primeira sílaba e apagamento do resto da palavra que 
nomeia a imagem que ele nomeou na lista anterior. 
Atividade: apresentar uma lista de imagens já nomeadas (da ficha anterior – pode até 
ser a mesma ficha) e brincar com o aluno de dizer apenas o “primeiro pedacinho” (corte 
da primeira sílaba) 
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Observações e Estratégias: na fase inicial, é comum o aluno errar algumas e até mesmo 
quando se introduz palavras mais longas como “jabuticaba” o aluno dizer a palavra 
inteira ou a sílaba mais sonora, mas com um pouco de treino isso é facilmente superado.  
 
 
FICHA 4 - PALAVRA-VALISE A PARTIR DO ORAL (SEM APOIO EM 
IMAGENS) 
Objetivo:  distinguir o som de uma palavra-valise, que soa dentro de outra. 
Atividade:  pode se usar apenas algumas palavras, pois o forte dessa atividade é a partir 
de imagens. O professor diz a palavra, o(s) aluno(s) diz(em) a palavra escondida dentro 
da outra. 
Vejamos alguns exemplos bem simples: 
MAMÃO, GUARDA-CHUVA (alguns alunos dizem as duas palavras, o que não deixa 
de ser notável), PRESIDENTE, BANANA, NARIZINHO, ÁRVORE, JANELA. 
 
Observações e Estratégias: como essa atividade é oral, o modo de o professor entonar 
a palavra facilita ou dificulta.  Um critério bom é começar com uma pronúncia bem 
pausada, quase silabada e, aos poucos, ir acelerando. É interessante notar também que 
alguns alunos apresentam mais dificuldades para identificar as palavras escondidas que 
soam no início da palavra-valise (Árvore, Janela), pois as que soam por último 
permanecem mais na memória. 

 
FICHA 5 - PALAVRA-VALISE A PARTIR DE IMAGENS 
Objetivo:  reconhecer a imagem, o nome que representa e imediatamente encontrar a 
palavra escondida 
Atividade: fornecer uma lista de imagens (como esta abaixo), de preferência, dividido 
em três níveis de complexidade: 
 
1o PALAVRA RESSONANDO NA POSIÇÃO FINAL 
- Mamão, repolho, morcego, alface, galinha, banana, escola, mesada, molho, 
armário, gargalo, limão, Sergipe, panela, suicida, celular, espinha, pitanga, cigarra, 
minhoca, televisão etc. 
2O. PALAVRA RESSONANDO NA POSIÇÃO INICIAL 
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- Jacaré, telhado, Marcelo, papai, salada, marujo, motorista, tubarão umbigo, 
barco, salto, casado, arvore, 
 
3O.  DUPLA VALISE (ALGUMAS VEZES, COM ADAPTAÇÃO SONORA PARA 
ENCONTRAR A PALAVRA ESCONDIDA: 
- Botafogo (bota e fogo), fechadura (fecha e dura), Luana (Lua e Ana), 
pernambucano (perna, cano), carrapato (carro e pato – com adaptação sonora), 
carambola (cara e bola, com adaptação sonora – tirando a nasalidade); brincadeira 
(brinca e cadeira – reaproveitando a sílaba “ca”, soldado (sol e dado), garrafa (garra e 
rafa – com adaptação sonora) 
Observações e Estratégias:  A palavra-valise será sempre um conteúdo de prontidão, 
que deverá reaparecer frequentemente nas atividades com textos (cotação de histórias, 
leituras, produção de texto) – por exemplo, no texto “Ana e o Pernilongo”, que vamos 
utilizar no capítulo III 
-  a palavra-valise será a base para a compreensão do texto.  Na progressão curricular, 
esse conceito se ampliará em conceitos morfológicos, tais como “radical”, “lexemas”, 
substantivos compostos etc.   No plano estético, prepara o aluno para ler prestando 
atenção também nos jogos significantes.  
 
FICHA 6 – RÉBUS 
Objetivo:  Converter qualidades imagéticas/iconográficas em qualidades sonoras, 
depreendendo um modo de ler e escrever próximo ao da escrita alfabética.  
Modo de fazer:  disponibilizar as imagens em sequência, de tal modo que o aluno ao 
extrair a sonoridade possa compor uma nova palavra (com ou sem adaptação) 
Atividade: Preparar lições com rébus mais ou menos na seguinte progressão: 
1. Rébus que utiliza palavras inteiras sem muitas adaptações (“rébus perfeito”) -, 
para que os alunos entendam o princípio do processo (não existem muitos exemplos): 
 Sol e dado = soldado 
Mar e cela: Marcela 
Guarda e sol: guarda-sol 
 
2. Rébus que utiliza palavras inteiras, mas que exigem adaptação para encontrar a 
palavra escondida (“rébus imperfeito”): 
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Maca e carrão = macarrão 
Carro e pato   =   carrapato 
Sapa e pato =    sapato 
Maca e carrão:  macarrão  
Perna e longo:  pernilongo 
Maca e caco:   macaco 
 
3. Rébus aerofônico simples - utiliza-se apenas a primeira sílaba do nome de cada 
imagem. Exige operação de corte e abandono do restante da palavra (a criança lida com 
“corte” e “perdas”).  Utilizar, na fase inicial, palavras simples, curtas, pra que a criança 
aprenda a fazer a “retroação” ao finalizar a leitura da palavra. Exemplos: 
Bala:   banana + lápis 
Cavalo:   caqui + vaca + lousa 
Caneta:  caqui + nenê + tatu 
 
A complexidade vai aumentando à medida em que a formação da palavra exige 
adaptação sonora, por exemplo: 
Bola:   Boneca + lápis –  
 
A sílaba [bi] de boneca terá que ser adaptada para fornecer a sílaba aberta [bi] de bola.  
O aluno tende a pronunciar [bolha], mas com a insistência da professora, ele encontrará 
a palavra “bola”. 
 
Árvore:   Armário + Vovô + Régua  
O aluno terá adaptar o som do [R] vibrante para o som do teipe alveolar [r] 
 
4. Rébus aerofônico com reaproveitamento de sílabas internas (“complexo”) e 
adaptações sonora (é o mais complexo de todos os quatro). 
Iara: igreja + anel + cara2 
Casa:   caqui + asa2 
Narizinho:    Navio + PASSARINHO3 + COZINHA2 + BANHO2 
Careca:      caqui + jacaré3 + caqui. 
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Observações e Estratégias:  
1. Atividades com rébus preparam os alunos para romper com a leitura ao “pé do som” 
(no capítulo III, chamaremos de “pregnância na letra ou na sílaba”) pois além de ensinar 
o aluno a segmentar palavras com facilidade (levando-o a dar um salto de “pré-silábico” 
para “silábico com algum valor” – se se quiser usar enviezadamente a nomenclatura de 
Ferreiro y Teberosky!)   Ajudam também a usar o sentido (da palavra encontrada) para 
fazer ajustes na camada significante (ajustes sonoros) durante a leitura (toda leitura 
exige adaptação sonora:  a gente diz [pexi], mas escreve “peixe” – se a leitura for 
“pregnante” (ver capítulo III), a pronúncia seria parecida com voz de máquina [pe i xe]. 
 
2. É preciso ter muito bom senso ao utilizar a estratégia do rébus, sobretudo ao construí-
lo. Deve-se evitar usar imagens muito esdrúxulas, muito distante do universo infantil. 
Algumas vezes, na pesquisa, as professoras e bolsistas usavam palavras/imagens 
desconhecidas (como “dreno”), outras vezes usavam imagens ambíguas, por exemplo, 
a imagem de uma boca sorrindo para captar “riso” ou “sorriso” – em geral, as crianças 
liam “boca” e persistiam com a sílaba “bo”. Se for necessário usar imagem mais ou 
menos ambígua, o que se pode fazer é antecipar a leitura da imagem, convencionar que 
aquela imagem, “boca sorrindo”, significa “sorriso”. 
3. A técnica do rébus, sobretudo o “acrofônico”, deve vir após ao domínio do princípio 
acrofônico ou, no mínimo, simultaneamente. Em geral, no projeto, as professoras 
aplicavam a “nomeação” (ficha 1 e 2), o princípio acrofônico com ou sem imagem 
(fichas 2, e 3) e conjuntamente aplicavam também as atividades com palavra-valise. 
As professoras Kamila, Natália e Rosana usaram muita criatividade para manejar essas 
atividades, uma das mais incríveis, foi a ideia de imitar o “Castelo Ra-tim-bum” e criar 
uma senha para entrar na sala de aula – os alunos formavam a fila de entrada e, um por 
um, iam sendo instados a jogar com “acrofonia”, “palavra-valise”, “rébus”, “língua do 
pê, “revestrés”, “adivinha” etc.  Também produziram muitas lições de casa que a 
criança poderia fazer juntamente com seus pais. 
4. O Rébus atinge sempre seu mais alto nível, quando vinculado à contação de história. 
Obs. No google imagens, o professor encontrará todas essas imagens, é só digitar, por 
exemplo, COZINHA DESENHO ou IGREJA DESENHO, que se tem acesso a 
repertórios de desenhos e imagens. É sempre melhor trabalhar com desenhos, quanto 
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mais estilizado melhor, do que com fotos ou desenhos realistas. O desenho estilizado 
está mais próximo da letra. 

 
 
FICHA 7 - LÍNGUA DO PÊ A PARTIR DO ORAL 
Objetivo:  Brincar com a língua e ao mesmo tempo aprender a segmentar palavras e 
ainda relativizar (ou desprezar) um elemento interferente (o pê) na hora de compreender 
o sentido. 
 
Atividade:  Interpor a sílaba “pe” no início de cada sílaba das palavras a serem 
pronunciadas. A sílaba intrusa, além de produzir um efeito sonoro engraçado, 
camuflará a palavra dita. O aluno terá que ouvir, “retirar o pê” e escutar as sílabas 
formando a palavra. É uma atividade excelente, pois além de ensinar a quebrar a palavra 
em sílaba, força a “compreensão” da unidade “palavra” em meio a interferências. Essas 
habilidades são importantíssimas no campo da leitura. 
 
Observações e Estratégias: o domínio da língua do Pê do mesmo modo que outras 
brincadeiras orais se dá por envolvimento, impregnação espontânea, portanto seu 
ensino tem que ser absolutamente performático e lúdico. Para os alunos entenderem 
bem o processo, o professor pode iniciar com palavras que indicam objetos que estão 
diante deles: [peca-peder-peno; pelá-pepis]; [peca-pene-peta], [pemu-pechi-pela].   
Ao usar a lousa ou pegar objetos para trabalhar, o professor pode nomeá-los na língua 
do Pê.  
Uma atividade interessante é fazer a chamada usando a língua do pê. Aliás, com o 
tempo se pode variar a chamada, usando uma brincadeira para cada dia: língua do pê, 
acrofonia (em vez de dizer o nome todo, o professor diz só a primeira sílaba. 
 
 
FICHA 8 - LÍNGUA DO PÊ A PARTIR DE IMAGENS COM USO DE ESCRITA 
Objetivo:  praticar a segmentação silábica a partir de imagens ou palavras escritas 
(quando as crianças já estiverem lendo palavras) 
Atividade:  Colocar imagens no power-point ou em cartazes afixados na lousa para a 
turma adivinhar.  Pode se fazer uma pequena competição entre grupos. A imagem é 
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oferecida, os grupos de quatro ou cinco alunos podem ter cinco minutos para treinar, 
logo após, a professora chama um por vez para fazer um jogral na frente da sala. O 
grupo só ganhará pontos se todos pronunciarem juntos. A atividade pode ser retomada 
com palavras escritas em fichinhas, que serão distribuídas aos alunos (cada grupo vai 
ler coletivamente a palavra e pronunciá-la na língua do Pê). 
 
Observações e Estratégias: o trabalho em grupo e um ludismo bem envolvente ajuda a 
integrar todos os alunos. É sempre bom o professor prestar atenção nos alunos que 
restringem a participação, que apenas fingem que participam. Talvez, neste momento, 
que também é de diagnóstico, pode-se encontrar uma dificuldade mais complexa de um 
ou outro aluno em relação à segmentação. Após o domínio dessa língua do Pê, se pode 
introduzir a outra [linpin-guapa dopo pepê] – a chamada é uma ótima ocasião para 
introduzi-la: Ana Lúcia - [Ãpã-napa lupu-ciapia (ou cipi –apa)]; Beatriz – [bepe-apa-
triz-priz].  Carolina - [capa-rópó-lipi-napa]. 
 
 
 
 
FICHA 9 - REVESTRÉS A PARTIR DO ORAL 
Objetivo: Inverter palavras curtas – dissílabos e nomes dos alunos. 
Atividade: fazer uma lista de mais ou menos uma dezena de palavras dissílabas, colocar 
suas imagens na lousa ou no power-point e pronunciá-la invertendo suas sílabas (a 
inversão é oral, silábica e não de escrita, letra por letra). Vejamos uma listinha: 
- Lápis    - [pis-lá]; porta - [tapor]; mesa   - [zame]; Lousa   - [zalou]; 
Bolsa     - [sabol]; teto - [toté]; caju   - [juca]; cara - [raca (erre brando)];   
Vejamos como fica uma chamada: [naa cialu]; [trizabe]; [naliroca], [darigamar];  
 
Observações e Estratégias: a língua do revestrés é meio complicadinha no início, mas 
em pouco tempo todos estarão se divertindo com ela. É importante observar se há 
alunos que não conseguem fazer essa reversibilidade. Note que a atividade combina 
segmentação, com inversão e ainda treina a busca do sentido. 
 
FICHA 10 - REVESTRÉS A PARTIR DE IMAGENS E DE ESCRITA 
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Objetivo:  Consolidar o uso do revestrés, mas agora na forma de jogo grupal, usando 
imagens e escrita.  
Atividade:  As imagens ou palavras podem ser oferecidas aos grupos e estes, após um 
tempo para treino, vêm à frente pronunciar o revestrés coletivamente (sempre de 
memória, não vale escrever as palavras e lê-las). 
 
Observações e Estratégias: mais uma vez é bom prestar muita atenção na dificuldade 
que alguns alunos podem encontrar nessa atividade. Se for o caso, é bom retomá-la 
individualmente com o aluno. No projeto, notamos que alguns alunos necessitam até 
de apoio concreto para marcar a inversão, por exemplo, segurando sua mão esquerda e 
pronunciando a primeira sílaba [LÁ] e depois a direita [PIS], após esse treino, o 
professor inverte: pega a mão direita primeiro e diz [PIS], logo após vai pra esquerda e 
completa a inversão [LÁ].  A partir do momento que o aluno começa a dominar a leitura 
(ainda que esteja fazendo leitura apoia em imagem), a operação pode ser feita com as 
sílabas em quadradinhos de papel, o professor propõe invertido a sílaba sobre a 
imagem, o aluno recoloca a palavra na ordem correta. 
 
 

                                                               
                                        
                                
 
A inversão concreta, feita com as mãos, ajuda o aluno a perceber melhor o mecanismo 
da inversão.  

No final da Seção II, que vai expor o Nível de Texto, retomaremos essas fichas a partir 
dessa sua numeração com o intuito de marcar para o professor que essas fichas poderão 
ser recombinadas em diversas sequências, com atividades textuais  
 
 
 
 

CA FO CA
Aa 

FO 
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SEÇÃO II - NÍVEL DE TEXTO 
 

A CORPORALIDADE EM VERSOS 
 
Como vimos no capítulo I, a poesia, o texto em versos, entra na vida de muitas crianças 
desde o berço.  Cantigas de ninar, cantigas de roda, brincos, parlendas e outros gêneros 
da infância põem diante da criança a palavra associada à musicalidade, ao ritmo, à rima.  
Desde o início, as famílias “controlam” o corpo da criança com esses recursos estéticos. 
Em vez de persistir atarracada ao corpo da mãe, a criança encontrará na palavra poética e 
em seu jogo corporal um prazer substituto, algo que parece ter a mesma dignidade tanto 
do impulso para o corpo da mãe como do dispêndio gratuito de energia (correr, jogar 
objetos, gritar etc.).  É aqui, entre o corpo da mãe e a saída (enlouquecida ou não) para o 
mundo, que mora a possibilidade de um aluno ser muito agitado, irrequieto. Se a família 
tem o bom senso de tornar essa saída mais suave usando recursos estéticos (cantar, narrar, 
dançar, brincar etc.), teremos uma criança mais propensa a sentar e se acomodar para ler 
ou mesmo para usar de forma mais diversificada o computador, o videogame.  Não 
acreditamos que a criança espevitada tenha um parafuso a menos, pois já vimos muitas 
delas se renderem ao encanto de Mnemosine e suas filhas e, mesmo que continuem com 
alguma energia sobrante, se forem cativadas pela palavra, pela emoção das histórias, 
muito provável que suas correrias estarão sempre ligadas a alguma aventura, a alguma 
fórmula heroica. 
Dentro do quadro que elaboramos no capítulo I, esse agrupamento de gêneros da infância 
também foi posicionado em três tópicos: corporalidade, transição oralidade-escrita, 
leitura-escrita. Vejamos cada um deles: 

 
1.1. Parlenda, Fórmula de escolha, brinco, mnemonia e outras brincadeiras orais:   
 
Aqui estamos agrupando gêneros cujas performances residem mais na memorização e no 
prazer de repetir um texto coletivamente ou em dupla.  Tomemos dois exemplos de 
“parlendas responsivas” (dialogadas): 

 
 
Hoje é domingo Cadê o toicinho daqui? 
 
- Hoje é domingo, 
 Pede cachimbo! 

 
- Cadê o toicinho daqui? 
- O gato comeu. 
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- Cachimbo é barro, 
 Bate no jarro! 
- O jarro é de ouro, 
 Bate no touro! 
- O touro é valente, 
Derruba a gente! 
- A gente é fraco, 
Cai no buraco! 
- O buraco é fundo, 
Acabou-se o mundo! 

- Cadê o gato? 
- Tá no mato. 
- Cadê o mato? 
- O fogo queimou. 
- Cadê o fogo? 
- A água apagou. 
- Cadê a água? 
- O boi bebeu. 
- Cadê o boi? 
- Tá amassando tribo. 
- Cadê o trigo? 
- A galinha comeu. 
- Cadê a galinha? 
- Tá botando ovo. 
- Cadê o ovo 

 
 

É muito comum encontrarmos esses textos em manuais e materiais didáticos das editoras 
ou das secretarias de educação, mas, em geral, são tratados diretamente como produtos 
da escrita (mesmo quando afirma que eles são de origem oral), sobre os quais o 
entusiasmo do aluno encontraria motivações suficientes para ampliar seu domínio da 
leitura ou de seu conhecimento sobre os elementos composicionais dos gêneros a que 
pertencem.  Entretanto, tratados de forma anódina, sem retomar suas qualidades 
performáticas, acabam colaborando pouco ou quase nada para suscitar o entusiasmo das 
crianças, sobretudo das mais arredias. 
As parlendas quando memorizadas e repetidas põem em relevo a camada significante de 
tal modo a facilitar a memorização por meio do ritmo, da rima.  Quem já propôs esses 
jogos para crianças de quatro, cinco ou seis anos, deve ter percebido os esgares de 
contentamento quando elas se dão conta de que são capazes de ir até o fim do texto. Mais 
uma vez percebe(re)mos com clareza que esse poder de memória/Mnemosine é uma das 
fontes de prazer e de entusiasmo que ajuda a inserir o aluno na aula e nas atividades de 
leitura – sempre bom relembrar que a palavra “entusiasmo” vem do grego e significava: 
“ter um deus dentro de si”. 
Além das parlendas, temos outros agrupamentos, que até podem ser tratados como um 
subgrupo do gênero parlenda, mas, se quisermos pôr em relevo sua função no ensino, 
temos que distinguir diferenças em suas formas e performances e, consequentemente 
destacar objetivos mais precisos em sua formulação enquanto conteúdo/habilidade 
escolar ou tópicos de diagnóstico.  Há nítidas diferenças entre as parlendas típicas que 
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acima transcrevemos e os agrupamentos que estamos propondo na sequência. Se na 
origem da palavra “parlenda” encontramos a palavra lengalenga” (par lenha), podemos 
inferir que a essência desse gênero é a repetição de um texto pelo prazer de ouvir sua 
ressonância significante, suas rimas, seu ritmo, independentemente dos sentidos. A 
parlenda original dispensa o sentido e subverte a função (para que serve esse gênero? Pra 
nada, é lengalenga!).  Já os gêneros que veremos a seguir até parecem lengalenga, mas 
delas diferem porque possuem funções e performances que fazem parte do gênero em si. 
 
1.1.  Fórmula de Escolha:  É um gênero que as crianças usam para definir uma função 
na brincadeira (a vítima que ficará com a função de “pegar” os colegas nas brincadeiras 
de pega-pega ou que irá procurá-los no esconde-esconde ou ainda para ordenar a vez de 
cada criança em algum jogo). A performance consiste em dizer o texto coletivamente em 
uma roda, ao mesmo tempo em que uma das crianças, no ritmo do texto, aplica tapinhas 
nas mãos das demais. Cada tapinha corresponde a uma palavra curta, sílaba ou fragmento 
do verso que está sendo recitado – por isso dizemos que esses textos e suas performances 
põem em jogo a função escansiva (que vem do verbo escandir, que é o mesmo que 
segmentar), portanto sua relação com as atividades do tópico anterior é integrativa 
(acrofonia, palavra-valise, rébus) etc. Vejamos um exemplo bem conhecido e outro de 
repertório mais antigo: 

  
La em cima do piano Uma velha bem velhinha 

[Láim-ci-ma dupi-aano 
Teim- umcó-pu-di venêê-nu 
Quei-imbe-beu-moo-rreu 
Uua-zar-foi – seu ] 

[Uu-ma-vé-ia beim véi-nha 
 Fee-iz xixi- naa – cané-quinha 
Foi con-tá – paa-raa –vi-zii-nha 
Quiéra cau-dudi  - ga- lii-nha] 

 
A função escansiva desse gênero permite à criança mais vivacidade em relação às 
possibilidades da língua, por exemplo, intuir que a língua é segmentável, que é possível 
dar relevo a suas partes. Estimular essa intuição é importante sobretudo para crianças 
habituadas a falas paternas marcadas pela função pragmática, pelo uso excessivo de 
imperativos e por frases fragmentadas praticamente sustentada pelo contexto. Esse 
capricho reiterado de entonar um texto inteiro, de forma expressiva e divertida, possibilita 
à criança uma integração estética com o outro.  A relação entre recitação e leitura 
permitirá um cotejo entre oralidade e leitura (diferente do cotejo entre fala prosaica e 
escrita), mas é preciso que o aluno tenha o texto na memória. Obviamente que não é a 
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mesma coisa do que quando o texto aparece no livro e é lido pelo professor, mas já com 
o tom de que aquilo não passa de mais uma atividade de leitura e escrita para o aluno. 
Entre as fórmulas de escolha, é possível encontrar algumas que diferem um pouco na 
performance, por exemplo, o jogo do “jó-quem-pô” -  em vez de uma performance 
escansiva, seu acontecimento segue uma lógica interessante, segunda a qual os três 
objetos postos em jogo (pedra, papel e tesoura) tem seus poderes e vulnerabilidade um 
diante do outro:  a pedra quebra a tesoura, mas é embrulhada pelo papel, a tesoura corta 
o papel).  A brincadeira permite ao aluno representar o objeto por um gesto (pedra é a 
mão fechada; tesoura é indicada pelo indicador e anelar abertos; papel, pela mão 
espalmada) e ao mesmo tempo aceitar os limites de poder do objeto que escolhe mostrar.   
Além destas ainda temos: par-ímpar, pedrinha (uma pedrinha que pode estar na mão 
direita ou na mão esquerda), cara ou coroa (que também pode ser substituído pela 
identificação de qualquer coisa que tenha dois lados, uma caixa de fósforo, por exemplo).  
Para nós, as que trazem textos mais longos, como as dos exemplos dados, são as mais 
interessantes. 
 
1.2. Brincos e Mnemonias:  são gêneros orais cujas performances consistem em 
estimular movimentos rítmicos do corpo associados a declamação de um texto, mapear 
ou nomear partes do corpo ou ainda para ajudar a memorizar algum conhecimento. 
Vejamos dois exemplos, em geral, aplicados a crianças pequenas (de um a quatro anos) 

Mindinho, seu vizinho               Janela, Janelinha 
 
Mindinho, seu vizinho  
Pai de todos, fura bolo 
E mata piolho! 
(cada “apelido” para os 

dedos (metáfora, metonímia) 
corresponde à sequência que vai 
do dedo mínimo ao polegar) 

 
  Janela, janelinha (olhos) 
  Porta (boca) 
  Campainha (nariz) 
    
(a brincadeira, bastante afetiva, 
mapeia o corpo da criança, 
ajudando-a a se situar em relação 
ao outro). Ela tenta fazer o 
mesmo jogo com o adulto e nesse 
espelhamento, acaba 
diferenciando as partes de seu 
corpo do corpo do outro) 

 
Há mnemonias bem escolares, como, por exemplo, as que facilitam decorar a sequência 
numérica de um a dez (um dois, feijão com arroz. etc.). Existem algumas até mais 
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sofisticadas como a chamada tangolomango, que ensina a sequência regressiva de dez 
para zero subtraindo uma unidade a cada refrão cantado. Há diversas versões delas na 
cultura popular, a que transcrevemos abaixo foi recolhida por Sílvio Romero (1985 
pp.296-297) 

 
O Tango-Lo-Mango 
(Sergipe e Rio de Janeiro) 
 
Eram nove irmãs numa casa, 
Uma foi fazer biscoito; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão oito. 
 
Destas oito, meu bem, que ficaram 
Uma foi amolar canivete; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão sete. 
 
Destas sete, meu bem, que ficaram 
Uma foi falar francês; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão seis. 
 
Destas seis, meu bem, que ficaram 
Uma foi pelar um pinto; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão cinco. 
 
Destas cinco, meu bem que ficaram 
Uma foi para o teatro; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão quatro. 
 
Destas quatro, meu bem, que ficaram 
Uma casou c'um português; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão três. 
 
Destas três, meu bem, que ficaram 
Uma foi passear nas ruas; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão duas. 
 
Destas duas, meu bem, que ficaram 
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Uma não fez cousa alguma; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Não ficaram senão uma. 
 
Essa uma, meu bem, que ficou 
Meteu-se a comer feijão; 
Deu o tango-lo-mango nela, 
Acabou-se a geração. 

 
2. Fórmulas/cantigas de brincadeiras corporais:  
 
Talvez até seja um sacrilégio agrupar tantas brincadeiras num só tópico, mas como estamos 
apenas exemplificando a relação oralidade-escrita nesse período de entrada da criança na língua, 
optamos por esta redução, que reúne textos que em geral acompanham brincadeiras corporais, 
tais como “escravos de Jó”, “tumbalacatumba”, “fórmulas para pular corda”.  Vejamos abaixo o 
Tumbalacatumba, que é diversão pura, mas ao mesmo tempo exige atenção (é necessário ouvir o 
segundo verso de cada estrofe para fazer a imitação correta) e, ainda, ensina o ciclo das horas do 
relógio. 

TUMBALACATUMBA PERFORMANCE 
Tumbalacatumba 

 
Quando o relógio bate a uma 
Todas as caveiras se levantam da tumba 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
 
Quando o relógio bate as duas 
Todas as caveiras saem às ruas 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as três 
Todas as caveiras jogam xadrez 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as quatro 
Todas as caveiras tiram retrato 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as cinco 
Todas as caveiras apertam o cinto 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as seis 
Todas as caveiras imitam chinês. 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as sete 
Todas as caveiras mascam chiclete. 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as nove 

Propositor da brincadeira canta juntamente com as 
crianças, que fazem os gestos descritos no segundo 
verso de cada estrofe, normalmente, caminhando e 
dançando em um espaço livre (quadra, pátio, sala 
vazia). A brincadeira se inicia com todas as 
crianças deitadas no chão, como se fossem 
caveiras. Quando cantam o segundo verso da 
primeira estrofe, “se levantam da tumba” e 
caminham pelo espaço, imitando caveira 
Estrofe 2:  Imitiam caveiras caminhando na rua. 
Estrofe 3:  Imitiam caveira tirando jogando xadrez; 
Assim, sucessivamente até 12. Após fechar o 
ciclo, repete-se a uma e as caveiras retornam pra 
tumba. 
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Todas as caveiras dirigem automóvel 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
 
Quando o relógio bate as dez 
Todas as caveiras lavam os pés 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as onze 
Todas as caveiras ficam zonzas. 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
Quando o relógio bate as doze 
Todas as caveiras fazem pose 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
 
Quando o relógio bate a uma 
Todas as caveiras voltam pra tumba. 
Tumbalacatumba lacatumba tumba! 
 
 

Obs.: as duas últimas estrofes são de minha autoria. Na minha pesquisa, só encontrei 
versões até as 10 horas. Acrescentei 11 e 12 horas para perfazer o ciclo do relógio e repeti 
a uma para fazer todas as caveiras voltarem pra tumba.  
 
 
Cito aqui uma experiência bem gostosa que vivi em Pau dos Ferros – RN, na Escola 
Municipal Nila Rego.  Fiz essa brincadeira com uma turma de primeiro ano em 2011, 
cujos alunos participaram com muito entusiasmo, pedindo-me para repeti-la várias vezes. 
Quando retornei à escola em 2013, ao entrar nessa mesma turma, três anos depois, os 
alunos não só me reconheceram como começaram imediatamente a brincar de 
“tumbalacatumba” – não teve jeito, tivemos que ir para o pátio.  O exemplo nos mostra a 
força mnemônica que o texto ganhou por ter sido quando embalado pela performance. 
Esse texto, após o jogo, pode ser retomado em sala de aula, enquanto leitura. É possível 
transcrevê-lo em uma folha, ilustrá-lo com caveiras e, ao lado de cada estrofe, um relógio 
indicando a sua respectiva hora. A expressão principal, Tumbalacatumba lacatumba 
tumba traz repetidamente o dígrafo nasal [˜u] representado pela letra M (tumba), o que 
pode ajudar as crianças entenderem essa representação, pois esse refrão com certeza será 
marcante, inesquecível. 
 
A contribuição desses gêneros é de alta relevância para a emergência de uma 
subjetividade propensa a substituir o prazer corporal obtido com as descargas energéticas 
mais quantitativas (correr, brigar, irrequietação) por outro processo mais qualitativo 
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intermediado pela corporalidade e, ao mesmo tempo, mais integrativo em relação ao 
outro, ao grupo.  Trata-se de um verdadeiro remédio contra o TDAH1 (que para a 
Neurologia e uma certa Psiquiatria/Psicologia escolar é transtorno genético que se trata 
com medicação e terapia comportamental).  Ao parear voz e corpo (corporalidade por 
excelência), de uma forma descontraída, entusiasmada, a brincadeira ajuda a criança a 
“disciplinar” suas energias e movimentos corporais.  Em vez do disparo aleatório e sem 
pensar, o movimento corporal assumirá um outro elemento em paralelo, que é a voz, com 
seu sentido, desafiando o corpo a executar às mais diferentes destrezas.  Pusemos aspas 
na palavra “disciplinar” para, agora, relativizar seus sentidos:  não estamos dizendo que 
o fluxo corporal da energia seria automaticamente controlado ou mesmo diminuído, mas 
podemos afirmar com certeza que uma criança que associa palavra e movimento aprende 
a encontrar na expressão caminhos para as suas inquietações. 
Este também é um campo em que o educador precisa se esmerar em sutilezas. Como as 
atividades são desafiadoras, a comparação entre alunos estará em jogo e, claro, que 
novamente haverá os que tomam a frente e se destacam e os que se escondem e ficam 
fora do jogo.  Infelizmente, a maioria dos professores não sabe lidar com essas sutilezas, 
acabam se entusiasmando com os alunos de boa destreza e deixam de lado os menos 
hábeis, ou, como fazem alguns professores, tutelam demais estes até o ponto de torná-los 
“café-com-leite”.  Vejam bem que lidar com as diferenças, com a heterogeneidade da 
turma, é um trabalho que abrange todo o campo do ensino e não apenas a escrita como 
supõem as propostas de reforço escolar concentradas na escrita.  
 
3. Réplica, Pegadinha e Provocação Rimada 
 
Réplica é uma pergunta que espera uma resposta para, sobre ela atribuir ao outro uma 
conclusão jocosa, brincalhona, por meio de uma rima ou de algum truque linguageiro.  A 
pegadinha e a provocação rimada são autoevidentes; vejam os exemplos: 

 
 
(réplica) 
- Cala a boca! 
- Cala boca já morreu, quem manda 
na minha boca sou eu! 

 
(réplica) 
- Tô de mal! 
- Tá de mal? Come sal, na panela do 
hospital, deixe um pouco pro natal! 

                                                                 
1 Transtorno do Deficit de atenção e Hiperatividade 
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(pegadinha) 
 
(1) 
- Você gosta de amora? 
- Sim, gosto! 
- Vou contar pro seu pai que você 
namora! 
 
(2) 
- Fale bem rápido: ema, ema, ema. 
- Ema, ema, ema! 
- Como se chama a clara do ovo? 
- gema! 
 
 

(Provocação rimada) 
 
Não me olhe de frente 
Que eu não sou se parente! 
Não me olhe de lado 
Que eu não sou melado! 
Não me olhe no pé 
Que eu não sou chulé! 
(...) 
(A expansão vai longe, é só ir 
arrumando novas rimas, mas há uma 
ótima finalização: 
 
Não me olhe de cima 
que acabou a rima! 

 
Obs. Uma professora que mantém de prontidão um repertório divertido de réplicas, 
pegadinhas, provocações rimadas, cumprimentos e bordões de palhaços (“Como vai, Vai 
bem? Vai a pé? Ou vai de trem?  / Como vai? Como vai? Vai, vai?  Eu vou bem, muito 
bem, bem, bem!), com certeza terá espaço garantido para ser bem vista pelas crianças 
como possível ponto-de-giro nas horas difíceis. Para ampliar seu repertório, veja o livro 
Folclore Literário e Linguístico  de André  H. Weitzel (1995) 

 
 

4. Cantiga de roda, ciranda e outros 
 
Cada roda ou ciranda exige uma performance ou dança. Como essa brincadeira é 
amplamente conhecida, não vamos alongar este tópico, apenas queremos chamar a 
atenção das professoras para a beleza poética de seus versos e de suas melodias. Muitos 
músicos e poetas revisitam esse repertório, quer reatualizando integralmente algumas 
delas, quer tomando-as como matrizes para criação de novos textos ou novos ritmos. 
Poemas e músicas inspiradas nas cantigas merecem ser retomadas como atividades 
importantes de intertextualidade. Pareemos alguns exemplos: 
 
Cultura popular Autor: Chico dos 

Bonecos 
(Francisco Marques) 

Autor: Chico Buarque 

 
Boi, boi , boi, 
boi da cara preta 
pegue essa criança 
que tem medo de careta!   
 

 
Foi, foi, foi, 
foi só pra você, 
que eu troquei a letra 
da canção de adormecer! 

A noiva da Cidade 
 
Tutu marambá, não venha mais cá! 
Que a mãe da criança te manda mata! 
(...) 
Boi boi boi, boi da cara preta 
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Outra versão 
 
Boi, boi, boi, 
boi da cara branca 
pegue essa criança 
que tem medo de carranca! 
 
 

Pegue essa menina que tem medo de  
careta. 
(O compositor inicia e termina a bela 
letra dessa canção com duas cantigas 
de ninar). 

 
As brincadeiras de roda constituem uma rica ambiência de trabalho que permite 
desenvolver uma vasta gama de atitudes e habilidades, que vai desde a socialização, à 
postura diante do outro, a movimentos corporais ritmados que ajudam a criança a integrar 
sua performance à dos outros, tendo como base o ritmo, a música.  
Claro que, quanto mais o professor conseguir controlar a “bagunça”, inserir os irrequietos 
sem suspender a atividade para dar bronca, melhor.  Muitas vezes, as brincadeiras não 
prendem a atenção dos alunos porque sua execução é muito entrecortada por repreensões 
e falatórios alheios à brincadeira (constatamos isso no projeto e até pudemos perceber 
diferenças nítidas entre duas turmas, uma com a professora solta, mais calma, mais na 
brincadeira; outra com a professora aplicando mais artificialmente a brincadeira e, por 
isso pagando o preço de ter que suspender diversas vezes o jogo para dar broncas). 
 
5. Adivinha:  
Considero esse gênero tão importante que dedicamos a ele um artigo (Belintane, 2007) 
no qual sugerimos que a adivinha fosse tomada como uma espécie de alegoria para o 
campo da leitura. Reforço insistentemente que, por ser de origem oral, propositor e 
adivinhador não devem utilizar o apoio da leitura ou da escrita durante o jogo (adivinha 
lida é adivinha perdida!). O grande efeito da adivinha se faz quando o adivinhador, após 
pedir uma ou duas vezes para o propositor repetir o texto, memoriza-o e põe-se a 
interpretá-lo silenciosamente. O desmonte silencioso do texto é o primeiro efeito 
benéfico. O segundo se dá quando a resposta é confirmada ou revelada e o texto inteiro é 
repassado para averiguar se a resposta é cabível. No primeiro momento temos uma 
compreensão oral do texto e, no segundo, uma estratégia de retroação que faz o cotejo do 
texto em busca da coerência – essa retroação (já abordada no capítulo 1, mas será 
abordada mais conceitualmente no capítulo 3) talvez seja a estratégia mais importante do 
campo da leitura e, para a nossa abordagem, é isso que torna a análise do processo da 
adivinhação  a prova mais clara de que as habilidades de compreensão e entendimento de 
textos escritos começam na oralidade e que ler bem nada mais é do que aproveitar bem 
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as habilidades orais (memorização, compreensão, retroação). Uma pessoa que fica atenta 
e reinterpreta bem a fala do outro já está praticando habilidades de leitura, embora 
concordamos que a transferência dessas habilidades para o campo da leitura do texto 
escrito nem sempre ocorre espontaneamente.  Entretanto, temos a certeza de que 
incentivar a criança a assumir corretamente essa brincadeira significa também abrir 
caminhos para vários outros tipos de enigmas, desde desvendar e compreender um texto 
a descobrir os mistérios de um fenômeno nas lides das ciências. Aqui ficam bem claras 
as nossas diferenças com a metodologia fônica, pois para nós a leitura não só começa na 
compreensão, como esta guarda em si vários elementos essenciais que serão 
reaproveitados no processo da leitura (a compreensão, a inferência, a retroação, as 
matrizes textuais ouvidas etc.).  
Em nosso projeto, costumamos criar adivinhas novas e estimular as crianças a produzi-
las.  Vejamos abaixo uma listinha de adivinhas montadas a partir do campo semântico 
material escolar. Elaboramos essas adivinhas a partir de um contexto bem preciso: a 
chegada do material escolar doado pela secretaria da educação – momento em que os 
alunos estavam encantados com o material novo. 
 
1. Nasce grande e morre pequeno?   (lápis); 
2. Tem muitas linhas, mas não é estação de trem? caderno); 
3. Aponta o lápis sem dor?   (apontador); 
4. Vem pra escola com tudo na barriga, não assiste aula, só deita no chão e cochila?  (mochila); 
5. Faz a linha ficar retinha. Seu nome rima com égua?  (régua) 
6. Guardo seu material no meu bojo, meu nome é ___________?   (estojo) 
7. Sou macia e colorida, mas não me morda que não sou bolacha; sou a__________; 
(borracha)? 
8. Caninho pequeno, cheio de tinta   Com ela você escreve ou pinta!   (caneta) 
9. Estou dentro da Sacola/ Sirvo de grude pra papel de escola. Sou a _________   ?   (cola) 
10. Só no recreio você abrirá minha boca 
    Pra tirar alguma coisa pra sua boca! Que sou eu________________     (lancheira) 
11.  Camisa igual, calça igual? Tudo muito conforme!  
       Sou o seu ______________? (uniforme) 
12. Sou duas faquinhas cruzadas sem engano com elas corto papel e pano e ainda, só pra te ajudar, 
rimo com vassoura. Meu nome é ______________________ (tesoura) 
        
O gênero adivinha permite também um reagrupamento de sua diversidade tipológica em 
função dos recursos estéticos e discursivos que comportam. Ter consciência dessa 
diversidade é importante para o ensino da leitura e da escrita, pois cada tipo pode permitir 
estratégias específicas e até favorecer a avaliação de habilidades também específicas. 
Abaixo apresentamos um primeiro reagrupamento, sem descartar que muitos outros são 
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possíveis (é importante levar em consideração que o quadro abaixo serve apenas para o 
professor compreender melhor o funcionamento desse gênero e, consequentemente, 
perceber alguns detalhes nas dificuldades apresentadas por seus alunos – não se trata, 
portanto, de um material didático a ser aplicado em sala de aula. 
 

 
Adivinhas e suas relações com figuras de linguagem e outros efeitos estéticos: 

Tipos -  ênfase  Figura de linguagem ou outros efeitos 
estéticos que produzem ambiguidades 

Exemplos 
...no sentido Metáfora, metonímia. Sou um estojinho de bom parecer/ 

Não há carpinteiro que me possa fazer. 
(amendoim) 

Paradoxo, antítese. Cai em pé e corre deitado. 
 (chuva) 

Personificação, metonímia e metáfora. Sou bocudo e bem baixinho 
No banheiro, fico sempre no cantinho 
A espera de chá e bolinho 
 (vaso sanitário) 

Metáfora, Hipérbole Campo grande, gado miúdo.  
Boiadeiro bom aboia tudo? 
(leitura da escrita_ 

...no 
significante 

Toma uma letra como se  
fosse um objeto localizável no espaço, 
usando a ambiguidade da expressão 
“estar no meio de... 

O que está no meio da rua, 
e no meio da lua? 
(R. a letra u) 

Homofonia entre palavras, explorando o 
espaço intervocabular 
 

Onde está o defeito no rádio? 
(R.o d feito está no meio: radio) 
 

Polissemia da palavra “pilha” (pilha 
voltaica e pilha de empilhamento) 
 
Ambiguidade do verbo “tirar” (tirar de 
extrair e tirar de retirar) 

Você sabe fazer pilha de rádio? 
(R. é só pôr um em cima do outro) 
 
Você sabe tirar leite de gata? 
(R. é só puxar o pires) 
 
 

 
 

Em qualquer sala de aula, é possível encontrar três grupos de adivinhadores: (1) os que 
experimentam prazer em assumir o desafio de adivinhar e até mesmo de se apossar do 
texto para ampliar seu repertório; (2) os que brincam, experimentam certo prazer, mas 
despendem pouco esforço na busca das respostas, pois acabam se acomodando à espera 
do resultado; (3) os que ficam alheios ao jogo, sem nenhum entusiasmo, como se não 
fossem capazes de adivinhar ou compreender a resposta de qualquer uma delas – em geral, 
esses alunos são os mesmos que também não se empolgam com a contação de história e 
demais  ludismos orais. 
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Os procedimentos pedagógicos são os mesmos recomendados para os demais casos, ou 
seja, trabalhar detalhadamente o gênero em pequenos grupos e até mesmo 
individualmente, sempre assumindo uma postura de refinada escuta, de sutileza, para 
ultrapassar as resistências que se apresentam na forma de desinteresse ou mesmo de 
indisciplina. Levá-los a compreender o jogo de sentido de algumas adivinhas, incentivá-
los a memorizar outras para propor aos demais colegas da classe, solicitar que eles 
proponham o jogo para os pais, parentes, amigos e vizinhos são estratégias que em geral 
funcionam bem.  
 
6.  Trava-línguas:  
Este gênero tem um potencial inestimável na alfabetização, sobretudo na fase de 
consolidação da leitura, que exige um domínio pleno das sílabas complexas.  Entretanto, 
como os demais, exige muita sutileza em sua transposição didática.  Aos cinco, seis, sete 
anos as crianças já gostam de brincar com trava-línguas, mas em geral não são ainda 
capazes de realizar bem a maioria deles. Muitos adultos, inclusive os próprios professores, 
também nem sempre apresentam boa destreza nessa brincadeira. Talvez essas 
dificuldades, inerentes ao gênero, expliquem certa indisposição dos professores para 
assumir o aspecto performático do gênero, é como se os erros cometidos durante a 
brincadeira nivelassem professor e aluno, deslocando o lugar de suposto saber” do 
professor.  Seria interessante o professor entender que seu lugar (como vimos no início 
desse capítulo), não é fixo, mas paradoxalmente, é tão mais seguro, quanto mais sutil e 
inteligente for a sua movimentação no polo da relação professor-aluno.  No caso, os 
enroscos e trapalhadas nos truques e traquejos dos trava-línguas podem permitir uma 
melhor proximidade entre professor e turma. Juntamente com as crianças que apresentam 
dificuldade, o professor pode criar um ambiente de solidariedade (algo como: “vamos 
aprender juntos”, “vou tentar de novo, me ajudem!”). Os risos farão parte da aula como 
fazem parte do próprio gênero.  No entanto, como recomendamos para os demais gêneros, 
a introdução dos trava-línguas na aula tem que ser feita de modo performático.  Não seria 
tão custoso ao professor memorizar uns cinco ou seis trava-línguas mais simples, tais 
como os listados abaixo: 
- O rato roeu a roupa do rei de Roma.  
- Você sabia que o sábio sabiá sabe assoviar (pode ser dito em sua versão popular: Cê sabia que 
o sábio sabiá sabe subiá”)  
- Troque o trinco e traga o troco. 
- O caju do Juca e o cajá do Cacá - dominada a primeira parte, introduza a segunda: 
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- O cajá do Juca e o caju do Cacá. 
 

 Para sair um pouco da repetição e tornar a brincadeira mais divertida, é interessante variar 
a entonação e a expressão:  
- pronunciar baixinho, como se fosse um segredo; 
- alto, como se tivesse anunciando para um grande público;  
- bravo, em tom de reprovação;  
- feliz, como se a notícia recebida estivesse sendo muito desejada. 
 
Os mais complexos até podem ser introduzidos por meio da escrita, mas sempre com o 
professor tentando não se apoiar demais na leitura, ou seja, sempre que possível, tentar 
trazê-los a partir da memória para incentivar todos os alunos, inclusive aqueles que não 
leem e que arrefecem o entusiasmo quando se introduz a escrita. 
Do mesmo modo que mapear o campo das adivinhas facilita a sua transposição didática, 
também se pode fazer isso com os trava-línguas, como forma de prepará-los para um uso 
mais preciso e interessante. Vejamos uma tabela possível, que ordena as dificuldades e já 
correlaciona sua função no ensino da leitura.  Antes de apresentar a tabela, frisemos aqui 
alguns objetivos possíveis com o uso de trava-línguas e mais algumas sutilezas em seu 
uso: 
Objetivos (para cada objetivo, consulte a sutileza” recomendada): 
1. Auxiliar no desenvolvimento da musculatura da boca, do maxilar e do aparelho 
fonador como um todo e ainda na expressão corporal (sobretudo se o professor associar 
gestos durante a execução das performances); 
2. Auxiliar na integração de alunos tímidos ou mesmo daqueles que apresentam 
algum problema na expressão oral (ceceio, trocas de fonemas homorgânicos, gagueira, 
voz inaudível e/ou inexpressiva); 
3. Dar mais relevo à camada significante da língua, permitindo que os alunos 
percebam melhor as aliterações, assonâncias e os efeitos sonoros produzidos pelos 
encontros de determinados fonemas e sílabas; 
4. Contribuir com a assimilação “inconsciente da relação grafema-fonema na 
articulação entre sílabas e palavras;” 
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FONEMAS/ GRAFEAMAS EXEMPLOS DE TRAVA-LÍNGUAS OBJETIVOS/HABILIDADES 
[p], [b],  P, B [d], [t], [k], D, T, K 

É um dia, é um dedo e é um dado É um dado, é um dedo e é um dia.  - O tatu tá aí - O tatu não tá, mas a Tatá, mulher do tatu, tá? - A Tatá, tá? Ah, Então, tá!  O doce perguntou para o doce, qual doce que era mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata-doce.   Carro claro de placa clara Carro barato de placa rara.   

Domínio das consoantes oclusivas e de suas respectivas relações com suas respectivas letras.  Note, por exemplo, que, ao brincar com esses trava-línguas a criança tem diante de si a repetição desses fonemas e dessas letras e ainda um contraste entre elas em cada trava-língua. Note que de um trava-língua ao outro, vamos tendo contrastes entre essas oclusivas mais complexas.  

[k], [j], C, J, G O caju e a jaca do Juca, a Jaca e o cajá do Cacá.  Gago gargareja gaguejando?  Gelo, geladeira e geleira Geladeira, geleira e gelo!   

Além de lidar com o fonema [k], toma também o [j], que, em geral, é fonte de confusão, pois também se  

[f’], [v],  F, V. La vem o velho Félix com o seu velho fole. Tanto fede o fole velho como o velho Félix fede.  Não sei se é fato ou fita, não sei se é fita ou fato!  Só sei que ela me fita, me fita mesmo de fato.  

Contraste os fonemas [f], [v], que em geral semeiam confusões na escrita.  

[R], [r], R, r A arara rara de Araraquara.  O rato roeu a roupa do Rei de Roma.   

Contraste entre [r] simples (tepe alveolar) e R vibrante (vibrante velar) 

[m], [n], [f], [g] M, N, F, G,  
A aranha arranha o jarro. O jarro não arranha a aranha  - Minha cara barata, quer carro caro ou carro barato?  - Carro caro, pois pra barata o barato sai caro. 

Temos aqui o jogo entre erre vibrante e erre brando.  No primeiro trava-língua, temos o dígrafo nasal [ñ], que usa duas letras em sua grafia NH. 

[s] ,  S, SS   
Você sabia que o sabiá sabia assobiar? O fonema [s] em posição inicial sendo grafado com S e não com cedilha ou ainda o mesmo som entre vogais (assobiar) grafado com o s duplicado. 
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Vejamos as sutilezas a serem consideradas antes, durante e após as performances: 
 Com relação aos objetivos 1 e 2, temos que levar em consideração que a 
manifestação expressiva de cada criança depende sempre de sua predisposição subjetiva. 
Teremos portanto alunos predispostos à atividade, prontos para “acertar e errar”, 
comemorar os acertos e rir dos erros. De um outro lado, teremos posicionamentos mais 
tímidos, mais contidos, que demandam um incentivo mais sutil, mais próximo. É neste 
momento que errar junto com eles pode ter seu bom efeito.  Haverá também 
posicionamentos ainda mais recalcitrantes em razão de alguma debilidade no aparelho 
fonador - mesmo com estes o trabalho pode dar muito certo, tudo depende da sutileza do 
professor, do tipo de envolvimento proposto. Em alguns casos, o trabalho em pequenos 
grupos ou mesmo individual poderá ser necessário; 
 O objetivo 3 para ser atingido requer não só a performance pura, mas também 
incentivos para que os alunos ouçam suas vozes, o efeito sonoro que cada uma produz. 
Por exemplo, o efeito do fonema alveolar, vibrante múltiplo (o erre que vibra a ponta da 
língua acima dos dentes, região alveolar do palato: [o rrratu rrroeu a rrroupa...du...rrrei di 
rrroma] e seu contraste com o fonema velar, vibrante múltipla (aquela vibração do r quase 
na garganta) ou ainda com o fonema tepe alveolar (aquele r brando da palavra “arara”, 
que faz qualquer estrangeiro falar bem engraçado!)   
 Ainda para o objetivo 3, recobrindo também o 4:  ao dar relevo a trava-línguas 
com encontros-consonantais, podemos levar os alunos a perceberem “na boca” o encontro 

[k], CA, QUE, QUI, CO, CU.     

- Seu Quequé quer queijo! - Que queijo o seu Quequé quer? - Seu Quequé quer um queijo qualquer.  - Quanto pesa aquilo? - Aquilo pesa quinze quilos.  Quem a paca cara compra, paca cara pagará.  Coruja murucututu e sapo cururu     

Temos neste conjunto o contraste entre os dígrafos QUE e QUI com a escrita da família CA, CO, CU 

Encontros Consonantais  
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consonantal, por exemplo: “três tristes tigres”  - depois de repetir sentindo a  trava”,  pode-
se pedir pra pronunciar como uma criancinha de três anos , sem a trava:  tês tistis tiguis 
(outros exemplos: placa clara, clara placa  - depois, como uma criança: paca cara, cara 
paca” ;  troque o trinco e traga o troco – depois: toque o tico e taga o toco). 
 

 
1.9 - Brincando com Onomatopeias 
 
Alguns linguistas e pesquisadores da área de linguagem chegaram a assumir o fenômeno 
dos onomatopaicos como uma possível origem para o surgimento das línguas.  Associada 
à pantomima, à gesticulação, a emissão sonora também teria inicialmente um cunho 
mimético, imitativo. Outra discussão interessante é sua consideração como signo 
motivado, ou seja, um tipo de signo não convencional, que manteria com o seu significado 
ou com o próprio objeto nomeado alguma relação mais intrínseca, com algum traço de 
semelhança ou ainda algum de seus atributos - por exemplo, o milho de pipoca ser 
nomeado a partir da mímese de seu pipocamento, provocada pela duplicação do fonema 
[p], seguido pelo [k] e com as três vogais [i], [o], [a]  produzindo um efeito sonoro que 
vai no ápice do estouro [ó] e retorna ao objeto estourado [a]. Não é por acaso que na 
periferia das grandes cidades, tiroteio é chamado de pipoco, [pipoku], com a vogal [o] 
mais fechada e com a finalização em [u] em vez de [a].  Sutilezas do inconsciente da 
língua (fenômeno coletivo!), produzir um onomatopaico a partir de outro, mas tendo o 
cuidado de ajustar a sonoridade para se parecer ainda mais com o objeto nomeado. 
Independentemente das polêmicas, se os onomatopaicos estão ou não na origem da 
linguagem ou se constituem ou não signos motivados, para o ensino da língua, sobretudo 
para o período da alfabetização, eles são interessantíssimos, por três motivos: (1) desde 
muito cedo, já no início da aquisição da linguagem, as crianças se apegam aos 
onomatopaicos, chegando mesmo a criarem alguns singulares, de própria lavra, que acaba 
ficando se instaurando no idioleto familiar ;  (2) os onomatopaicos, em geral, põem em 
relevo a camada significante da palavra, o que permite evidenciar suas partes 
constitutivas, o que é muito bom para a percepção do funcionamento alfabético; (3) os 
escritores em geral gostam de sugerir uma relação mais motivada entre a expressão e as  
ações e fenômenos da situação ou sentimento que estão descrevendo ou sugerindo - um 
exemplo muito bonito é o poema  “Trem de Ferro” de Manuel Bandeira. 
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Em nosso projeto, exploramos muitos vocábulos onomatopaicos do português brasileiro, 
muitos deles de origem tupi; vejamos alguns exemplos: 
(a) Pipoca   -  em tupi, abati popoc (que poderia ser traduzido como milho que faz ruído); 
(b) Reco-reco:  instrumento musical do samba; 
(c)  Murucututu: tipo de coruja, cujo canto se aproxima dessa reduplicação de sílabas em 
u. 
(d)  Tié-sangue: há aqui duas mímeses, uma em relação ao canto, pois o pássaro parece 
dizer “tié, tié!” e, ao mesmo tempo, a predominância da cor vermelha em suas penas 
(sangue). 
(e)   Bem-te-vi: pássaro que, ao cantar, parece dizer que bem nos viu. 
(f)  Quero-quero:  pássaro cujo canto permite associações sonoras que o nomeiam (no 
nordeste, esse mesmo pássaro é conhecido como tetéu, que também é um onomatopaico). 
(g) fogo-apagô -  pequena rola cujo canto parece dizer que o fogo apagou. 
(h) tico-tico   - pequeno pássaro, que além de emitir um som semelhante ao seu nome, 
ainda em seu andar e pequenos voos parece simular algo semelhante à reduplicação das 
consoantes e vogais de seu nome; 
(i) Curiango: o nome mimetiza o canto, mas em Minas Gerais (como é o exemplo do 
quero-quero /tetéu, no Nordeste), a escuta do povo capta outra expressão, mexe-angu. Se 
afinarmos bem o ouvido, podemos perceber que as sonoridades são próximas: [kur’ãgu], 
[méx’ãgu].  Em termos de sonoridade, [curi’ãgu] uma palavra-valise de [méxi’ãgu]. 
 
 
2. CORPORALIDADE EM PROSA:   
 
Além dos gêneros em verso, o imaginário e a literatura infantil contam com o imenso 
campo das narrativas de origem oral (contos maravilhosos, contos de fada, de 
encantamento, contos acumulativos, mitos, lendas, causos e outros tipos de histórias).  
Infelizmente, esse campo é hoje subutilizado tanto nas famílias como na escola.  Se pais 
e professores tivessem maior clareza sobre o papel e a força das narrativas na constituição 
subjetiva da criança, acredito que muitos problemas da infância, sejam eles escolares e/ou 
psicológicos/neurológicos/psíquicos, sequer existiriam.   Crianças que OUVEM histórias 
diretamente de um contador (pai, mãe, tio, professor...), além de ampliar o imaginário e 
canalizar boa parte de suas inevitáveis inquietações psíquicas diante dos mistérios da vida 
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e da morte, a “contação” cria laços importantes entre o contador e a criança. Como se não 
bastasse essa enorme importância, ainda são fundamentais na constituição de matrizes 
narrativas que ajudarão a ancorar as narrativas oriundas da escrita.   
    
 
ALGUMAS SUGESTÕES PARA DIAGNÓSTICOS E AVALIAÇÕES DA 
CORPORALIDADE NARRATIVA E DE SUA RELAÇÃO COM A ESCRITA  
 
 
(1) Diagnóstico grupal realizado por uma dupla de professores:  uma das professoras 
conta uma história ou põe em jogo uma brincadeira corporal, enquanto isso a outra (se 
possível) observa a turma e vai fazendo suas anotações, registrando os que se isolam, os 
que evitam a interação, que se dispersam, os fazem outras coisas durante a contação. Uma 
tabelinha na mão pode facilitar esse registro - abaixo oferecemos dois modelos possíveis 
(a título de ilustração, pois cada equipe de professores formulará seus sistemas de registro 
de acordo com seus contextos e nomenclaturas: 
 
Quadro para registro de avaliação de narrativas (contação de histórias) 
Alunos Início da história Meio da História Finalização 
Fulano Concentrado Oscila Retoma a 

concentração 
Sicrano Desconcentrado Com ajuda retoma a 

concentração 
Desconcentra-se, 
perde o final 

Beltrano Fora da relação Ocupado com outras 
coisas, manifestações 
sem relação com a 
atividade 

Idem 

 
O uso desta tabela sintetiza as impressões do professor-observador, cujo foco deverá se 
concentrar mais nos alunos que aparentemente não acompanham a narrativa durante a 
contação.  Os demais, os que ficam concentrados no professor-contador, em geral, não 
precisam dessa atenção, pois já estão sendo observados - enlaçados - pelo próprio 
contador.  Ao longo da narração, o professor-contador, em seu movimento, procura 
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enredar os alunos aparentemente dispersos, convocando-os com a cumplicidade do olhar 
e dos gestos (esses são os potencializadores que fazem da contação um recurso 
fundamental para esta faixa etária).  No final, é sempre possível perceber os que se 
ausentaram, os que ficaram fora do eixo da narrativa. Durante a retomada do texto e a 
partir das discussões das partes, as certezas sobre os que vão necessitar de atenção vão se 
consolidando.  
É claro que um diagnóstico como este deve inserir também uma autocrítica:  muitos 
alunos se dispersaram, por quê? A história não é do agrado de todos? (Agradou mais 
meninos ou meninas?). A contação não foi bem executada?  
A posição subjetiva da criança diante das narrativas, para nossa abordagem, é um recurso 
de diagnóstico que permite antever tanto as possibilidades da leitura fluente e significativa 
como a própria postura diante da aula, pois alunos que não conseguem focar sua atenção 
em uma narrativa, dificilmente estarão preparados para assumirem o foco da aula quando 
estão em jogo outro conteúdo, por exemplo, um texto escrito. No entanto, esse é apenas 
o primeiro passo do diagnóstico oral, outros serão necessários para confirmar essa 
primeira descoberta. 
Trabalhando em dupla, é possível retomar a mesma narrativa com os mesmos alunos, 
individualmente ou em grupo menores, usando o reconto oral a partir de estímulos que 
busquem recordar a contação já realizada. Vejamos o outro exemplo:  
 
- Ontem a professora contou a história “A lenda do Guaraná”. Você se lembra 
dela? Pode me contar a história que você ouviu? 
 
Não raro, os alunos, mesmo os que gostam de história, dizem que não sabem, que não se 
lembram? Obviamente, estamos diante da primeira casca da cebola, pois esse “não sei” 
ainda não seria um indício confiável de que este ou aquele não tenha acompanhado a 
história (pode ser timidez, atenção focada em outro tema, jogo de “esconde-esconde” 
diante do professor etc.). Uma forma de trazer a atenção do aluno para o diagnóstico de 
reconto é o professor iniciar a contação de forma equivocada: “A história era assim:  os 
índios queriam beber guaraná, então decidiram ir até o shopping...”.  Em geral, eles 
interrompem a falsa contação do professor, corrigindo-o com trechos da história (isso já 
mostra que as aparências podem enganar, que esse aluno poderia não estar tão desligado 
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assim). Com um pouco de paciência, o professor vai retomando os trechos da história e 
analisando que trechos ou parte foram memorizadas: 
Tabela para diagnosticar recontos de história. 
Alunos Início da história Meio da História Finalização 
Fulano Iniciou a história Lembrou-se de 

fragmentos.  
Finalizou bem, sem 
ajuda 

Sicrano Iniciou a história 
com ajuda do 
professor  

Não conseguiu 
continuar, saltou 
diretamente para o 
final 

Retomou o final 

Beltrano Nem com ajuda 
conseguiu se 
lembrar do início 
da história 

Não conseguiu 
acompanhar o 
reconto parcial do 
professor 

Não conseguiu, 
mudou de assunto. 

 
 
Esse trabalho exige sutileza e tranquilidade. Seus contornos podem ir (dependendo da 
experiência do professor) se transformando cada vez mais em uma atividade de “escuta”. 
Esta é tão fundamental para nós que dedicamos a ela boa parte do capítulo I deste livro. 
Reafirmamos aqui que, para nós, as singularidades de cada aluno dispensam sempre 
esquemas prévios, mesmo estes que estamos propondo aqui. O instrumento maior do 
professor é sua escuta, suas sutilezas, pois é a partir delas que se pode chegar ao ponto-
de-giro.  É sempre bom ir a campo com a certeza de que as pequenas diferenças sempre 
deslocam as certezas científicas – haverá, portanto, alunos que não se encaixam nas 
expectativas de diagnósticos que os professores formulam, por exemplo: 
  Desliga-se durante a contação ou mesmo durante a aula, mas sempre que 
solicitado evidencia conhecimentos acima da expectativa do professor – aqui estamos 
diante do famoso “parece, mas não é”.  
  Aparenta ser muito ligado, muito ativo e participativo, mas não faz laço com a 
história ou com o conhecimento em causa, em uma avaliação individual pode demonstrar 
que sabe menos do que alguns que são aparentemente seriam dispersos; 
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 Isola-se durante a contação, permanecendo calado em seu canto – para saber se 
ele de fato participou, é preciso diagnosticá-lo com delicadeza, pois pode ter 
acompanhado tudo ou ter se evadido completamente. 
 Alterna comportamentos de total atenção e participação com indisciplina – é o 
aluno que provoca o colega do lado, que anda pela sala sempre disposto a mexer com 
alguém; sua postura parece ser a de alguém que não se conforma de ver a classe toda 
concentrada, está sempre disposto a puxar para si a atenção posta no contador ou 
professor. É um desafio, pois nem sempre fica totalmente fora da história. 
 
Claro que seria possível elencar muitos outros tipos de alunos, pois as singularidades 
todas nunca caberão em uma lista, por mais que estas sejam exaustivas. Bem, os tipos 
todos aqui relacionados já nos indicam a importância do jogo de cintura do professor-
contador – pois ao notar o movimento na sala, os isolamentos, a indisciplina, deverá 
colocar sua corporalidade em ação, arrepanhando as atenções (sem parar a história), 
buscando com gestos e olhares os que se distanciam.  A arte de contar é também a arte de 
tecer uma envolvente teia em torno do aluno. A professora contador é uma grande aranha, 
que em vez de devorar a vítima, incita-o a tecer outras teias a partir da que o prendeu. 
 
ALGUNS TÓPICOS PREVENTIVOS, QUE PODEM AJUDAR A TRANSFORMAR A 
CONTAÇÃO NUM INSTRUMENTO EFEITIVO DE ENSINO 
 
Como já o dissemos no início deste livro, os professores e autores de manuais didáticos 
ficam indignados quando nos escutam dizer em palestras que os recursos das narrativas, 
da contação de história, não são bem explorados. Para esclarecer melhor este nosso ponto 
de vista, elencaremos aqui alguns elementos que consideramos fundamentais para uma 
boa exploração do campo das narrativas. 
 
1. Contação é diferente de leitura em voz alta? Quais são as diferenças? Qual são os 
potenciais e as deficiências de cada uma dessas duas estratégias? 
 
Em geral, tanto nos livros didáticos como nas salas de aula, encontramos atividades de 
leitura em voz alta como oralidade.  Contação de história - aquela que é verdadeiramente 
do mundo oral - praticamente não ocorre (claro que há exceções, já vi professores que 
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tiram muito proveito da contação e sabem distingui-la da leitura em voz alta), entretanto 
o que encontramos com facilidade, embora com pouca diversidade, são textos de origem 
oral apresentados por meio da escrita e da leitura em voz alta.  O pior é que tanto 
professores como autores de livros didáticos chamam tudo isso de oralidade, ou seja, na 
concepção deles, oralidade é usar o aparelho fonador (do mesmo modo, acreditam que 
quando um aluno conversa com o outro para fazer um trabalho em grupo ou em dupla, 
também está praticando oralidade).  Em nosso projeto, baseamos parcialmente nossa 
concepção de oralidade  nos estudos de, entre outros, Lord e Parry(1997) Havelock (1995, 
1996a, 1996b, 1996c), Ong (1998), que veem o conceito como uma tecnologia 
mnemônica das sociedades orais do passado, que era essencialmente performática, com 
uma estética especial para a voz (ritmo, rima, repetição, refrão, alegorização, enredo 
dinâmico etc.) e tinha as funções de preservar a memória comunitária e de inserir no 
contexto histórico as gerações mais nova (função pedagógica). Nesse sentido, somente se 
contam os gêneros que vão se sedimentando enquanto patrimônio coletivo por meio de 
uma estética do oral, em que prevalecem a função poética e os diferentes recursos e 
temáticas do ato de narrar. 
Esses autores praticamente não abordam a cultura oral da infância, entretanto, para nós, 
é justamente entre as crianças que a tradição oral mais permanece, pois como ainda não 
podem se valer da escrita e não dispõem dos conhecimentos coletivos, assumem com 
júbilo os gêneros que auxiliam-nas na memorização e nas possibilidades de partilhar com 
os adultos seus medos, ansiedades e dúvidas sobre a vida.  Quando diante de uma história 
a criança assume uma posição subjetiva de experimentação tanto de temáticas 
inacessíveis pra ela, como de um exercício discursivo e linguístico por meio do qual 
assimila a língua de uma forma mais complexa e rica.  Ao se deparar com as histórias já 
ouvidas ou com outras semelhantes nos livros, assimila também um modo de se 
posicionar diante da escrita.  Para ela a escrita estará vinculada a esses momentos, a essas 
primeiras descobertas que ampliaram sua visão de mundo e da língua. 
Diante disso, concluímos que, quando o professor não se predispõe a contar história, 
acaba deixando fora da aula praticamente todos os alunos que ainda não viveram essas 
experiências em casa ou no Ensino Infantil. Mesmo para os que viveram a experiência, a 
contação nas séries iniciais funcionariam como uma ponte, como um reencontro de 
experiências já vividas.  Portanto, contar histórias deveria ser uma habilidade sine qua 
non do perfil do professor do Ensino Fundamental I.  Diferenciar o ato de contar do ato 
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de ler em voz alta seria uma operação fundamental na definição dos currículos de 
formação de professores.  Quando os manuais didáticos puseram os pés no mundo 
contemporâneo e levarem em conta que a voz humana (inclusive das crianças) pode ser 
registrada e ter sua performance filmada, todas esses recursos aqui sugeridos possam ser 
de fato aproveitados para se cultivar uma subjetividade de entre-textos e de entre-meios. 
Por enquanto, cabe a nós insistir: aprender a contar história e ter um repertório razoável 
são condições fundamentais para lidar com a heterogeneidade contemporânea. 
  
2. Como avaliar a posição subjetiva do aluno em contação de história se as classes 
são numerosas e heterogêneas? 
 
Quando o construtivismo começou a se estabelecer nas escolas públicas de São Paulo, 
uma das reclamações das professoras era sobre as dificuldades para diagnosticar escrita 
dos alunos:  como poderiam ouvir a leitura de cada aluno para diagnosticar suas 
hipóteses de escrita se a classe era numerosa? Enquanto se ouvia um aluno, a turma não 
ficaria bagunçando? O mesmo acontece agora com a possibilidade de diagnosticar o 
“reconto” dos alunos.  Mesmo no “Projeto Ler e Escrever” das redes públicas de São 
Paulo (2008), em que todas as salas contam com um estagiário como auxiliar de classe, a 
oralidade dos alunos, em algumas turmas, só é avaliada mediante cobranças.  Acreditamos 
que o problema não está necessariamente na dificuldade de ouvir cada aluno, mas sim na 
falta de prática, naquela postura em que se faz de tudo para manter o modelo tradicional 
de relação pedagógica, que consiste no velho ritual:  professora bem postada lá na frente 
falando sempre para todos os alunos, mas só sendo escutada por alguns. 
Em nosso projeto, conseguíamos ouvir todos os alunos, mas também contamos com a 
presença de um “bolsista” em cada sala para dividir a tarefa com o professor (de algum 
modo, as condições seriam as mesmas do “projeto Ler e Escrever”) – algumas vezes, 
estes gravavam o reconto para ouvir com mais calma em casa.  Outro diferencial 
interessante que praticamos foi estabelecer prioridades na hora de ouvir os alunos. 
Durante a contação realizada pelo professor, o bolsista analisava o envolvimento de cada 
aluno e acabava optando por diagnosticar primeiro os alunos mais desatentos do grupo. 
Essa prática permite garantir que, no mínimo, esses seriam diagnosticados.  Aos poucos 
e sem pressa, os demais alunos também tinham a sua vez, mesmo os que aparentemente 
fossem os mais atentos da turma. 
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Esse empecilho,  a impossibilidade de avaliar singularidades, até pode ser contornado 
com um auxiliar de classe, mas é preciso levar em conta que esse é um arranjo provisório, 
pois se os gestores quiserem estruturar um programa que dê conta de alfabetizar todas as 
crianças, é preciso não só pensar em uma  mudança radical do modelo tradicional (um 
professor por turma), mas também instituir um projeto específico para as séries iniciais, 
que comporte um plano de formação em que os profissionais aprendam a assumir 
responsabilidades dentro de uma equipe de trabalho. 
 
3. Que histórias contar para as crianças das diversas regiões brasileiras?  
 
Nosso projeto trabalhou em cidades de três regiões do Brasil (sudeste, norte e nordeste) 
e lidou com diferenças regionais que vão da língua ao imaginário popular.  Procuramos 
não fazer das diferenças linguísticas um tópico isolado em que, como se costuma fazer, 
cotejam-se realizações de fala (variantes linguísticas) e alguns termos do léxico de cada 
polo.  Para nós, evidenciou-se como mais interessante focar os gêneros de origem oral em 
suas múltiplas diferenças. Em outras palavras, preferimos trazer para os programas as 
riquezas regionais que, em geral, ficam fora dos livros didáticos e dos planos escolares:  
os contos e folclores regionais, as culinárias em suas diferenças, a nomeação das frutas, 
das comidas e de outros elementos da cultura. Como já mostramos no item NOMEAÇÃO, 
cada polo lidou com seu vocabulário regional e ao mesmo tempo com seu folclore, contos 
e texto regionais -  como já mostramos em Belintane (2013), tudo isso estava fora dos 
livros didáticos e das aulas.  Entretanto, fizemos questão de frisar um percurso de idas e 
vindas entre as manifestações mais regionais e as mais universais – por exemplo, de um 
conto indígena sobre a lenda do fogo não é difícil passar para o mito do fogo da cultura 
grega. Nas trocas entre as escolas, foi possível constatar que os alunos curtem muito 
conhecer o imaginário do outro e que o folclore, os mitos, já possuem em si certa carga 
de poesia que os tornam potencializados para uma apreciação mais universal. O 
Mapinguari, lenda amazônica, foi muito bem aceito pelas crianças de São Paulo, que se 
espantaram com sua figura monstruosa (enorme, peludo, sem cabeça, com uma enorme 
boca na barriga). A bruxa amazônica, Matinta Pereira, também rendeu muitas contações, 
leituras e produções de texto. Esses e outros personagens encarnaram recontos de nossa 
própria lavra, que já estão sendo transformados em livros. 
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Na fase inicial do projeto, boa parte dos professores admitiram que não abordavam contos 
brasileiros. Contemplando sua lista de contos, observamos que estes se alinhavam mais 
aos já amplamente tematizados pelos Estudos Disney e por outras mídias (TV, DVD, CD, 
Sites e Blogs da Internet).  Procuramos, então, seguir uma sugestão dada pela escritora e 
professora de ensino primário, Henriqueta Lisboa (2002), que organizou para si uma 
coletânea de contos brasileiros, muitos deles de origem indígena.  O percurso prazeroso 
e envolvente que vai do regional ao universal, tanto para nossos alunos como para nossos 
professores, reconfirma o que a escritora diz no prefácio dessa preciosa coletânea:   
...prolongar uma tradição regional no que ela possa oferecer de fecundo equivale a 
renovar o momento lúdico e lírico da humanidade; verificar, mais tarde, que essa 
tradição tem caracteres idênticos ou semelhantes aos de outros povos será recolher uma 
lição de amor (p. 15) 
 
Procuramos também levar os professores a uma autoanálise sobre seus repertórios de 
contos: quantas histórias se podem contar de memória? Que histórias são essas? Quantas 
histórias brasileiras há no repertório da equipe?  Onde estão as fontes das histórias que se 
contam nas turmas: nos filmes Disney ou nas coletâneas clássicas (europeias: Irmãos 
Grimm, Charles Perrault, Gonçalves Trancoso e outros; brasileiras:  Silvio Romero, 
Câmara Cascudo, Henriqueta Lisboa, Cornélio Pires e outros)? Que percursos e tessituras 
se podem fazer com esse repertório? 
Qualquer professor da área de alfabetização que aceite fazer essa reflexão, com certeza 
vai notar muitas deficiências em suas escolhas e até mesmo em seus materiais didáticos. 
Nesse sentido, cabe um esforço coletivo da equipe para ampliar esse repertório e dar a ele 
a tonalidade brasileira necessária para alavancar também as vozes universais. Fica aqui 
uma pequena lista de contos para alimentar as rodas de história de sua turma – claro, esta 
é apenas uma sugestão, pois sabemos que os professores terão suas próprias preferências. 
É muito importante que o grupo de educadores constitua um repertório e mantenha uma 
lista de contos de tal modo a exercer certo controle sobre as diversidades: temáticas, 
imaginárias, volume (pode se criar uma classificação: contos curtos, médios e longos), 
modos de narrar (por exemplo: o modo de narrar que herdamos dos europeus é bem 
diferente dos modos de narrar dos Xavantes  e dos Africanos – isso pode ser percebido 
na leitura da própria narrativa escrita – é possível perceber que esses contos só ficam 
interessantes quando ganham voz e performance; em outras palavras, sua textualização 
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na escrita não se curvou às textualizações escritas já sedimentadas, ao padrão do conto 
europeu. Nesse sentido, são textos para serem narrados oralmente, com toda a pantomima 
da corporalidade, e não para serem lidos em voz alta.  Vejamos nossa pequena 
classificação: 
CONTOS BRASILEIROS OU DE OUTRAS ORIGENS, MAS JÁ BASTANTE 
MATIZADOS PELA CULTURA BRASILEIRA 
 
1. LISBOA, HENRIQUETA. (Editora Peirópolis): A árvore de Tamorumu; A festa no 
céu; O beija Flor; O Céu e a Noite; O Roubo do fogo e outros.   
2. ROMERO, SÍLVIO (2008): O bicho Manjaléu; O Cágado e a fruta; A onça e o bode 
O urubu e o sapo; Amiga Raposa e Amigo Corvo; A cumbuca de ouro e os 
marimbondos 
A mãe d’água; A lenda da noite, em duas versões: “Os filhos do céu e da terra” – mito 
neozelandês sobre a separação entre o dia e a noite (p. 225) e “Como a noite apareceu” 
(p. 228).  
3. CASCUDO, CÂMARA (1998): “Os sete sapatos da princesa”; “A princesa de 
Bambuluá”; “A princesa serpente”; “Pedro, José e João”; “Seis Aventuras de Pedro 
Malazartes” e outros – todas do livro “Contos Populares do Brasil” (Editora Ediouro). 
4. LENDAS BRASILEIRAS/AUTORIAS DIVERSAS: da mandioca; do Guaraná; do 
Açaí; do Uirapuru; do Jurupari; do Mapinguari; da Matinta Pereira; do Curupira; da 
Mula sem Cabeça e outras -  boa parte dessas lendas pode ser encontrada na Internet 
(nem sempre as narrativas são boas, mas se pode perfeitamente conhecer o enredo, a 
fabulação e dar a elas outras textualizações, outras tramas – fizemos muito isso no 
projeto! 
6. WAMRÊME ZA’RA (NOSSA PALAVRA): MITO E HISTÓRIA DO POVO XAVANTE 
(1998): História do Fogo (mito do fogo na tribo xavante); Wapte e a estrela; História dos 
criadores e outros.  Esse universo de história precisa ser levado para as escolas, na forma 
de contação e de leitura.  Este livro do povo Xavante é precioso. 
7. YAGUARÊ YAMÃ. Contos da Floresta (Editora Peirópolis): História de Kãwéra, 
História do Mapinguari, O pescador e Onça e outros. 
8. RICARDO AZEVEDO organiza coletâneas muito interessante, tais como História de 
Bichos do Mato (Ática, 2005); Contos de Enganar a Morte (Editora Ática, 1999), 
Histórias de bobos, bocós, burraldos e paspalhões (Editora Projeto, 2001)   - são 
narrativas que facilmente caem no agrado das crianças.  
Observação:  essas coletâneas, do mesmo modo que as europeias (por exemplo, “Os 
Contos de Grim” se comparados aos “Contos de Perrault”), apresentam diferentes versões 
de um mesmo conto, o que permite comparações e intertextualidades que rendem muitas 
reflexões. 
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CONTOS DE OUTROS CONTINENTES E PAÍSES 

 EUROPEUS  
CONTOS DE PERRAULT: (Editora Vila Rica, 1992) “O Pequeno Polegar”; “Barba-
Azul”; “O Gato de Botas”, “Riquet, o Topetudo”; “Pele-de-Asno” e outros 
OS CONTOS DE GRIMM (Editora Paulus, 1989): “Mesinha-te-arruma”, “burro de ouro 
e pula-porrete”; “A bela adormecida do bosque”; “Joãozinho e Maria”, “Os sete corvos”, 
“Rumpelstilsquim” e muitos outros; 
Obs. Na coleção “Contos Populares da Editora Landi, podem ser encontrados coletâneas 
de vários outros países europeus, Contos Portugueses, Contos Russos, Contos Populares 
Espanhóis e outros. 

 AFRICANOS: 
VIALE MOUTINHO: Contos Populares de Angola – Folclore Quimbundo (Editora 
Landi, 2000)). Contos: “Sudika-Mbambi”; “Ngana Fenda Maria” e outros. 
YVES PINGUILLY. CONTOS E LENDAS DA ÁFRICA (Editora Cia das Letras): “Adbu, o Cego e o Crocodilo”; “O Vento, a Hiena e a Tartaruga”, “Por que leopardo tem 
a pele pintada” e outros 
 

 ÁSIÁTICOS  
CONTOS POPULARES CHINESES VOLUMES I E II (Editora Landy): “A Chachatatutu 
e a Fênix”, “A fada Drolmakyid”; “A placa do dragão”, “A flor mágica de Fênix” e outros  
O DEDO DO IMPERADOR E OUTROS CONTOS JAPONESES (Editora Landy); O 
CORTADOR DE BAMBU E OUTROS CONTOS JAPONESES (Editora Aquariana) 

 
Comparando essa pequena lista com o conjunto de narrativas que circulam nas 

salas de aula brasileiras, podemos tranquilamente afirmar que também nesse tópico as 
deficiências são notórias e que estas, associadas à falta de hábito dos professores em 
relação à contação de histórias, constituem um sério empecilho para a formação das 
matrizes textuais que poderiam impulsionar a leitura, tanto no plano textual-linguístico-
discursivo como no das diversidades temáticas. Notem que procurei excluir dessas listas 
as histórias mais batidas, excessivamente imaginarizadas pelos meios contemporâneos 
(cinema, TV, quadrinhos, sites etc.) e é nesse sentido que insisto em frisar a importância 
do repertório brasileiro, pois além de trazer novidades para as crianças, abre um 
imaginário mais familiar, com traços que desvelam um mundo mais natural e belo. O 
Mapinguari, o Jurupari, a Matinta Pereira, o Curupira, a Mula Sem cabeça estimulam a 
abertura para um universo ainda a ser explorado pela criatividade das crianças.  É preciso 
dar a elas a oportunidade de um contato com imagens inusitadas, por exemplo, esse 
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Mapinguari, que parece tem corpo de um bicho-preguiça gigante, bem peludo, sem cabeça 
e com uma enorme boca dentada na altura da barriga.  A sonoridade desses nomes tupis 
possivelmente fará a parte significante do encantamento. Igualmente interessante são os 
contos que fogem do nosso habitual esquema europeu, entre eles figuram os contos 
africanos, como os aqui indicados, os contos chineses, japoneses e de outros países ou 
continentes (o distante e o estranhamento são sempre bem-vindos nessas aventuras da 
contação e da leitura). 

Para finalizar este capítulo, apresentaremos a seguir, a título de exemplos, uma 
lista de tópicos que facilmente o professor pode transformar em instrumento de avaliação 
e fonte de conteúdo, agora já considerando as imbricações entre nível de palavra e nível 
de texto; entre corporalidade (memória corporal) e escrita (memória expandida) – 
continuaremos a enumeração do final do capítulo 1, quando paramos no sétimo item.  

 
Gêneros em Verso 

 8 -  Memorização de texto oral curto (quadrinhas, brincos, mnemonias etc.). 
9 - Memorização de texto oral mais longo (parlendas mais longas: cadê o toucinho 

daqui? Hoje é domingo etc.)  
10 – Brincar com um texto oral que exija performance corporal (textos mais 

simples e curtos, tais como as fórmulas de escolha ou fórmulas para pular corda. Aqui 
temos uma belíssima oportunidade para um projeto Interdisciplinar com Educação Física; 

11 – Brincar com um texto oral que exija performance corporal (textos mais 
longos:  tumbalacatumba, corre-cutia; escravos de Jó e outros; 

11 - Redescobrir um texto oral já conhecido a partir de uma sequência de imagens 
a serem lidas como rébus; 

12 -  Brincar com textos orais que exijam posicionamento responsivo (réplicas, 
pegadinhas etc.), por exemplo, “Cadê o toucinho daqui? 

13 – Brincar com adivinhas em verso. 
 
Gêneros em Prosa (de trava-línguas a narrativas) 

14   - Brincar com trava-línguas em prosa. 
15   - Brincar com adivinhas em prosa. 
16 – Retomar um reconto oral a partir de estímulos orais (início da história, um 

fragmento); 
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17 – Detalhar um trecho de conto já ouvido antes, a partir da leitura de uma 
imagem. 

18 – Reconto oral com ajuda de imagens; 
19 – Reconto oral sem ajuda, a partir do título ou do tema; 
20 -  Reformulação oral de textos acumulativos;+ 
21 -  Comparação entre linguagens e meios – contar ou ler em voz alta um conto 

e assistir ao filme ou animação do mesmo conto (no Youtube o professor encontra muitas 
animações; alguns exemplos: “A pequena vendedora de fósforo”, “O Flautista de 
Hamlein” e outros. 

   Um bom plano de ensino deverá distinguir com clareza atividades de 
corporalidade e atividades de escrita, bem como a forma de transição de uma modalidade 
para a outra. Se o aluno já domina um texto na oralidade, na escrita vai reencontrar o 
mesmo texto ou um outro de mesmo gênero. As brincadeiras irão garantir o dom das 
filhas de Mnemosine, ou seja, um bom repertório de textos na memória, que deverá servir 
como repertório de matrizes para a dinamização da leitura e da produção textual. A musa 
inspiradora dos poetas nada mais era que um trânsito denso pela tradição poética, uma 
memória privilegiada – não deve ser por acaso que os poetas, mesmo os contemporâneos, 
em geral, são grandes memorizadores de texto?! 

No próximo capítulo, tentaremos conjugar o que apresentamos até aqui com uma 
visão geral do campo da leitura, tendo em vista um conceito de subjetividade definida em 
relação ao manejo de letras, imagens e suportes.   

Interessante notar como os três capítulos se complementam. Se o primeiro e este 
subsidiou a entrada da criança no alfabeto e na leitura, o próximo tem a pretensão de 
tematizar a sedimentação da leitura. Para tanto, apresenta pesquisas recentes sobre leitura 
no período de consolidação da leitura (terceiros e quartos anos) e usa os dados para 
retomar e ressignificar as principais teorias das quatro últimas décadas. Do mesmo modo 
que os dois primeiros, o capítulo III também parte do chão da escola - “No achamento do 
chão também foram encontradas as origens do voo” (Manuel de Barros). 
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