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Este artigo apresenta a experiência de um trabalho com projetos de pesquisa, 
vivenciado durante o ano de 2007, por duas professoras com turmas do primeiro 
Ciclo de Formação Continuada de uma escola pública do município do Rio de 
Janeiro. Unidas por um mesmo ideal – fazer da escola um espaço prazeroso, 
repleto de sentido, instigante, onde os sujeitos possam ressignificar sua relação 
com a escola e o conhecimento – as professoras optaram pelo trabalho com 
projetos de pesquisa para trilharem um caminho em busca da escola que 
desejavam. O trabalho modificou as relações sociais, alterando a relação das 
crianças com o conhecimento e, consequentemente, com o processo de 
alfabetização. É difícil aprender algo pelo qual não se tem interesse. O mundo está 
repleto de coisas que despertam a curiosidade das crianças, mas a escola acaba 
oferecendo um conhecimento pré–estabelecido, fragmentado e desvinculado da 
vida do aluno. Perguntar para as crianças o que gostariam de pesquisar e aprender 
foi uma prática estabelecida e que tornou–se um hábito em seu cotidiano. Ouví–las 
era fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Motivadas pelo que 
pesquisavam sobre cobras, por exemplo,as crianças usavam a escrita para registrar 
um conhecimento vivo. A escrita aparecia por várias razões e diferentes funções, 
numa prática dialógica, discursiva e significativa. Os diferentes gêneros textuais 
lidos ou escritos durante o projeto emergiam de uma relação viva entre pessoas. 
Num intercâmbio de emoções e afetos, partilhando dúvidas e descobertas, trocando 
experiências, as professoras se tornaram pesquisadoras de novos conhecimentos e 
de sua própria prática. 
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PUXANDO CONVERSA 

            Esse texto é parte de um trabalho monográfico realizado na conclusão do 
Curso de Pós-Graduação[1]. Articulando imagens fotográficas e escrita, narramos a 
experiência que vivemos com nossas turmas de alfabetização em um CIEP da Ilha 
do Governador, no Rio de Janeiro no ano de 2007. Nesse artigo optamos por narrar 
apenas um dos projetos descrito na monografia ¾ Anaconda: a maior cobra do 
mundo

             Consideramos que as fotografias não são apenas imagens "congeladas". 
Elas ganham vida e trazem à tona recordações das emoções vividas. As fotografias 
têm riqueza de detalhes e têm expressões que nos permitem resgatar dimensões 
históricas, culturais e sociais da realidade. Sendo assim, as fotografias exibidas não 
são simplesmente uma ilustração do dito. 

. 

            Essa narrativa vem em forma de diálogo por acreditarmos que a relação 
dialógica foi fundamental para a construção do nosso trabalho. Relação essa que se 



deu com vários parceiros: nossos alunos, colegas de trabalho, professores do curso 
de pós-graduação e os autores que lemos. Através do diálogo, vamos tecendo 
artesanalmente uma história importante que precisa ser contada. Walter Benjamin 
diz que "entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem 
das histórias orais contadas" (1994, p.198). Assim, o diálogo resgata a prática de 
fiar e tecer as experiências e permite que nossa história seja narrada de forma 
dinâmica. 

            A experiência que partilhamos surge do nosso desejo de transformar o 
espaço escolar em um espaço prazeroso onde o conhecimento construído fizesse 
sentido para as crianças. Trabalhar com projetos de pesquisa foi o caminho que 
descobrimos para a realização desse desejo. A mudança na relação com o 
conhecimento e a construção da alfabetização como processo discursivo foram os 
temas teóricos abordados no projeto que optamos por narrar dentre os projetos 
vivenciados em 2007. 

Organizamos esse trabalho em duas conversas: na primeira conversa, dialogando 
com Smolka, trazemos um comentário sobre a nossa concepção de alfabetização e 
a opção de trabalharmos com projetos de pesquisa. Na segunda conversa, 
narramos o projeto "Anaconda: a maior cobra do mundo", no qual a mudança na 
relação com o conhecimento motivou as crianças a usarem a escrita e o desenho 
como forma de diálogo. 

            Ao narrarmos nossas experiências, não queremos revelar informações 
sobre certos acontecimentos. A intenção é que, ao expor esse trabalho, possamos 
ampliar as redes de saberes, suscitar reflexões e levantar novas hipóteses sobre o 
fazer pedagógico. 

PRIMEIRA CONVERSA 

Katia: Denise, em 2007 iniciamos um trabalho de parceria. Sempre que podíamos 
nos juntávamos para discutir nossas práticas e pesquisar. O nosso objetivo era que 
aquelas crianças percebessem que a escola é um espaço de construção de 
conhecimento, que pode dar prazer e alegria, e que a escrita é uma ferramenta 
importante na construção desse conhecimento. Por isso a opção de trabalharmos 
com projetos de pesquisa.  

Denise: Queríamos fazer um trabalho que despertasse o interesse do nosso aluno 
e que tivesse sentido. É difícil aprendermos algo pelo qual não nos interessamos. O 
mundo está repleto de coisas que despertam a curiosidade das crianças, mas a 
escola acaba oferecendo um conhecimento pré-estabelecido, fragmentado e 
desvinculado da vida do aluno. Aos poucos, fomos percebendo que ouvi-los era 
fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Passamos a perguntar para eles 
o que gostariam de pesquisar e aprender, e isso se tornou um hábito entre eles, 
que estavam sempre sugerindo assuntos a serem investigados. 

Katia: Anteriormente, decidíamos qual seria o melhor tema a ser trabalhado. Se 
fosse um tema falando sobre animais da fazenda, por exemplo, nossa prática 
giraria em torno de textos bem simples e palavras relacionadas ao assunto. 

Denise: Vale ressaltar que o modo utilizado para ensinarmos a ler e escrever era o 
oposto: apresentávamos tudo, já que os alunos pouco sabiam ou eram colocados 
no lugar da ausência. O ponto de partida era sempre o alfabeto, depois as famílias 
silábicas...Tentando ser um pouco mais "modernas", trabalhávamos com as 
palavras chave. Sem falar no período anterior à alfabetização, chamado de 
"preparatório": era preciso treinar a coordenação motora fina, aprender o 



alfabeto... A criança tinha que acompanhar cada passo determinado pelo professor. 
Os alunos passavam por uma série de treinamentos, pois acreditava-se que isso 
garantia a aprendizagem de uma escrita ortograficamente correta e uma leitura 
fluente.  

Katia

            Percebemos que nosso trabalho podia ser diferente. Acreditávamos numa 
prática que abordasse a escrita numa concepção do discurso. No decorrer dos 
projetos, a escrita aparecia por várias razões e diferentes funções. Os diferentes 
gêneros textuais lidos ou escritos com e por eles tinham um propósito, um sentido, 
emergiam de uma relação viva entre pessoas e ajudavam na ampliação dos 
saberes. A escrita se tornou um objeto de conhecimento que foi sendo construído a 
partir da relação com ele mesmo. 

: Nessa perspectiva, o processo de aquisição da escrita é reduzido a um 
trabalho mecânico de repetição e decodificação de fonemas sem nenhum sentido. 
Emília Ferreiro(1993) diz que: "(...) a escrita é antes de tudo representação da 
linguagem, e tudo o que a afaste da linguagem, convertendo-a em uma seqüência 
gráfica sem significado, a deforma até caricaturizá-la. Em última instância, não se 
está apresentando à criança o real objeto de sua aprendizagem, mas um substituto 
caricaturesco (p.35). 

Denise: Isso que você diz me fez lembrar do projeto "Anaconda". Tínhamos o 
cuidado de produzir textos que atendessem aos questionamentos do grupo. Ao 
mesmo tempo as crianças produziam "escrituras" daquilo que estavam vivendo no 
momento. Era um trabalho real, pleno de sentido. "A leitura e a escrita eram 
trabalhadas como prática discursiva" (SMOLKA 1993:79). 

Katia: Concordamos com esta autora quando diz também que "a alfabetização é 
um processo discursivo: a criança aprende a ouvir, a entender o outro pela leitura; 
aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita. (Mas esse aprender significa fazer, 
usar, praticar, conhecer. Enquanto escreve, a criança aprende a escrever e aprende 
sobre a escrita)" (idem, 1993, p.63). Assim, as crianças avançavam pouco a pouco 
no processo de construção da leitura e da escrita. Líamos os textos, discutíamos o 
assunto e analisávamos sua estrutura (o espaçamento entre as palavras; destaque 
de palavras de referência; separação de sílabas; pontuação...). As crianças 
começaram a expressar o conhecimento construído escrevendo de forma 
espontânea. 

SEGUNDA CONVERSA 

 Katia: Nas rodas de conversa sempre foi marcante o interesse pelos animais. As 
perguntas eram as mais variadas: "Por que o sapo faz barulho?" "Formiga tem 
coração?" "Queria saber sobre a baleia". "Eu vi o filme da Anaconda, ela é muito 
grande e come até gente!"  

Denise: Esse último comentário surgiu na minha turma e várias crianças pediram 
para ver o filme. Ficaram admiradas com o tamanho da cobra. Queriam saber mais 
sobre ela. Aluguei o filme e combinei com as crianças que convidaríamos sua turma 
para assistir também. Lembro-me que os dois grupos não paravam de comentar 
sobre as cenas. 

Katia: Algumas cenas do filme eram bem fantasiosas e se distanciavam dos 
aspectos científicos. Algumas crianças questionaram a veracidade das cenas e foi aí 
que surgiu o projeto de pesquisa sobre a Anaconda. 



Denise

"A sucuri é uma cobra de hábitos noturnos, que vive próxima aos rios". Essas e 
outras informações foram registradas em um mural confeccionado pelas crianças, 
onde retratamos a Lua iluminando um rio repleto de sucuris de várias formas e 
tamanhos. Cada criança escreveu aquilo que achou mais significativo sobre a cobra 
pesquisada. 

: Iniciamos a pesquisa com a leitura e discussão coletiva de um texto 
informativo. Pensando junto sobre o texto, as crianças foram descobrindo pistas de 
leitura. Foi fácil ler os nomes dos animais que a Anaconda gosta de comer, pois já 
conheciam alguns desses nomes. Além disso, as crianças começaram a usar a 
escrita para registrar os conhecimentos produzidos. O registro possibilitava uma 
ampliação das idéias, dos conceitos e das informações trocadas durante as 
discussões.  

A seguinte foto mostra algumas dessas produções escritas. 

ANEXO 1 

Katia: Lembro-me do desejo das crianças de desenharem cobras de vários tipos e 
tamanhos. Emily, por exemplo, desenhou a sucuri enroscada no meio de um mato. 
Aproveitou para escrever sobre o tamanho e os hábitos alimentares dessa cobra. 
Essas produções são exemplos de uma escrita funcional. As crianças começam a 
usá-la como um meio de comunicação. Existia uma disposição para registrar aquilo 
que aprendiam.  

ANEXO 2 

Denise

Todos queriam manusear e brincar com a cobra. Ficaram muito entusiasmados! 

: O texto informativo menciona que essa espécie poderia medir até 9 
metros de comprimento. Um momento marcante desse projeto foi a confecção de 
uma cobra de tecido com enchimento de jornal. As crianças fizeram várias bolinhas. 
Percebi que iriam ficar cansadas de encher aquela cobra enorme e então pensei 
numa brincadeira de competição: colocar o máximo de bolinhas possível em um 
intervalo de tempo de 10 segundos (que eles contavam).  

ANEXO 3 

Katia: Essa cobra abriu possibilidades para um trabalho com o sistema de 
medidas. Estudamos a história da construção desse sistema, vimos como chegamos 
nesse padrão único de medida, trabalhamos a unidade de medida metro e seus 
submúltiplos (centímetro e milímetros). Fizemos comparações utilizando materiais 
diferentes dos instrumentos de medida convencionais. 

Nesta imagem Eduardo e Yasmim fazem um trabalho de medida usando a régua 
(estavam medindo a mão). Yuri, à direita, mede seu dedo indicador para, em 
seguida, comparar o seu resultado com o resultado dos colegas. Curtiram muito! A 
régua não era novidade para eles, mas usá-la para medir o comprimento das coisas 
foi uma grande descoberta. 

ANEXO 4 

Denise: A pesquisa avançou e acabamos ampliando o projeto pesquisando outras 
espécies de cobra. 



ANEXO 5 

Katia:Que maravilha a expressão desse grupo ao observarem a cobra conservada 
em vidro!Não foi fácil trazer essas cobras do Museu Nacional para as crianças. 
Como sempre, empecilhos não faltaram: fazer contato com o museu não foi fácil; 
transportar as caixas pesadas, armazená-las em um lugar seguro dentro da 
escola... 

ANEXO 6 

Denise: A imagem acima é bastante interessante! Estava conversando com 
meus alunos sobre a cobra verde que, ao contrário da sucuri, é 
extremamente venenosa. Ao fundo aparece uma criança que não fazia 
parte da turma, mas curiosa com a cena que viu ao passar pela porta da 
sala, não se conteve e entrou para observar. 

Katia: Cobras fazem parte do imaginário de crianças e adultos. A presença das 
cobras na escola movimentou alunos e professores tomados pelo medo ou pela 
curiosidade. Não foram apenas os nossos alunos que se empolgaram. Alguns 
professores, ao verem as cobras expostas na sala de vídeo, levaram seus alunos 
para observarem. Outros, motivados pelos comentários dos alunos, levaram as 
peças para as suas salas de aula. 

ANEXO7 

Denise:

À medida que adquiriam mais informações, os desenhos que faziam eram cada vez 
mais elaborados. Através dos desenhos revelavam os conhecimentos que iam 
construindo. 

 Ler o nome científico dessas cobras, descobrir os hábitos alimentares, o 
tamanho, o habitat, características físicas e algumas curiosidades, foi outra 
proposta de trabalho que despertou o interesse das crianças. Acharam divertido ler 
o nome científico das cobras.  

Katia: Um projeto de pesquisa acontece a partir de perguntas que são feitas, e as 
perguntas não paravam de surgir. Depois que descobriram que uma sucuri poderia 
engolir um bezerro, as crianças queriam saber como era essa cobra por dentro. 
Aproveitamos para fazer uma comparação entre a anatomia da cobra e a do ser 
humano, dando ênfase ao aparelho digestivo. 

Denise: Esse projeto passou a fazer parte da vida das crianças e da nossa. Não era 
só dentro da escola que pensávamos no assunto das cobras. No dia a dia, se 
víssemos algo sobre cobra nos interessávamos, queríamos partilhar com elas. 

Katia: Lembro-me do dia que passou um programa na televisão que falava das 
cobras. No dia seguinte chegaram comentando empolgadas. Naquele momento 
percebi que a rede de saberes se ampliava, porque já tinham informações sobre o 
assunto e faziam novas relações com as informações do programa. 

Denise: As famílias de algumas crianças comentavam sobre a empolgação dos 
filhos. O pai da sua aluna Emily chegou a comentar sobre as experiências que teve 
com as cobras. Foi uma pena não termos conseguido marcar uma entrevista com 
ele! 



Katia: Foi necessário pesquisar muito para respondermos as perguntas dos nossos 
alunos e elaborarmos os textos informativos. Aprendemos junto com eles. 

Denise: Exatamente. Sempre comentávamos com as crianças que através da 
interação com o outro ampliamos nossos saberes. Sabemos que a interação social é 
essencial para a construção do conhecimento. A situação de discussão entre pares 
permite o intercâmbio de pontos de vista e incentiva a formação do espírito crítico 
(CASTORINA, 1995, p.101). 

Katia: Vale ressaltar que a cooperação entre crianças é tão importante para o 
avanço do conhecimento como a ação dos adultos. Durante as atividades que 
descrevemos neste trabalho, a relação dialógica entre professores e alunos e dos 
alunos entre si, estava sempre presente. Acredito que devemos sempre buscar 
relações dialógicas, interagindo com o outro e com o meio. Ferraço (2005) nos diz 
que é através dessas relações que ampliamos as redes de saberes e fazeres que 
estão sendo tecidas no cotidiano. 

Denise: É fundamental pensarmos que o trabalho da alfabetização não se restringe 
apenas à aprendizagem da leitura e escrita da língua. Paulo Freire diz que aprender 
a ler e escrever é, antes de tudo, aprender a ler o mundo. É através da 
comunicação, da interação com seus parceiros, que a criança constrói a sua leitura, 
se apropria da linguagem, dos valores, das regras...  

ENCERRANDO A CONVERSA PARA COMEÇAR OUTRAS 

Denise: Katia, nosso ideal de construir uma escola melhor nos impulsionou a 
trabalhar com projetos de pesquisa e refletindo sobre o que narramos me dou 
conta do quanto essa prática nos ajudou a trilhar um caminho em busca da escola 
que desejamos. 

Katia: Quando iniciamos nossa parceria tínhamos o propósito de fazer um trabalho 
que despertasse o interesse das crianças e que fizesse sentido. Naquele momento 
não imaginávamos que essa proposta de trabalho com projetos de pesquisa 
oportunizaria outras mudanças, indo além do nosso propósito. 

Denise: Sem dúvida. O trabalho modificou as relações sociais, alterando a relação 
das crianças com o conhecimento e, consequentemente, com o processo de 
alfabetização. 

Katia: Num intercâmbio de emoções e afetos partilhamos dúvidas e descobertas, 
trocamos experiências.  Dialogando com as crianças vivemos uma experiência em 
que professoras e alunos aprendiam e ensinavam ao mesmo tempo. 

Denise: O conteúdo abordado nos projetos surgia do interesse e das indagações 
das crianças. A atitude de pesquisar o conhecimento para dialogar com as crianças 
modificou a nossa função docente. Fomos nos transformando em "professoras 
pesquisadoras" de novos conhecimentos e da nossa própria prática. 

Katia: Denise, nas conversas sobre a nossa prática sempre comentávamos sobre o 
desempenho de nossos alunos. Por que algumas crianças aprendiam e outras não? 
Essa situação nos incomodava. Regina Leite Garcia nos diz que "a professora 
inconformada com o fracasso escolar intui que precisa criar alternativas 
pedagógicas favoráveis aos alunos e alunas que não estão avançando como ela 
esperava".(2002, p.118) Isso aconteceu conosco. 



Denise: Exatamente. A nossa alternativa foi o trabalho com projetos de pesquisa. 
E o que era intuitivo se consolidou a partir do diálogo com diferentes interlocutores 
que influenciavam as nossas reflexões e a nossa prática. Passamos a compreender 
melhor o que era trabalhar com projetos. Não com projetos cuja prática parte da 
seleção de um tema e o professor traz conteúdos interdisciplinares relacionados ao 
assunto. Nossos projetos eram projetos de pesquisa, os conteúdos surgiam das 
indagações das crianças. Então, se as crianças estavam interessadas em saber 
sobre a anaconda, tínhamos que pesquisar sobre esse animal.  

Katia: Motivadas pelo que aprendiam, as crianças usavam a escrita para registrar o 
vivido. O desejo de escrever foi marcante no projeto da Anaconda. Era uma escrita 
permeada de sentido. Como nos diz Smolka, "fruto de uma prática dialógica, 
discursiva, significativa." (1996 p.71) A medida que se apropriavam de novos 
conhecimentos, as escrituras, as leituras, bem como os desenhos surgiram como 
formas de diálogo. 

Denise: Alfabetizávamos a partir da relação das crianças com os textos. 
Percebemos que trazer os textos não era simplesmente para destacarmos 
determinadas sílabas ou palavras chave, servindo como um pretexto para fazer o 
aluno refletir sobre a língua. O texto era o próprio objeto de conhecimento dessa 
língua. À medida que interagiam com esse objeto ampliavam seus conhecimentos 
sobre a língua, além de ampliarem a rede de saberes como já citamos 
anteriormente. 

Denise e Katia: Estivemos junto dessas crianças durante três anos e construímos 
uma história viva que guardaremos pra sempre em nossas memórias. Foram 
nossos parceiros mais importantes, nos ensinaram a ensinar

  

.  
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[1] Curso de Pós-Graduação em Alfabetização das Crianças das Classes Populares 
realizado na Universidade Federal Fluminense, entre os anos de 2007 e 2008. 
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