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RESUMO 
 
 
A presente dissertação tem como objetivo compreender como se configuram as 
experiências formativas do professor-alfabetizador participante do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e como estas influenciam em seu trabalho com a 
leitura em classes de 1º ano do Ensino Fundamental. Tivemos como objeto de estudo 
as experiências formativas com leitura. A pesquisa realizada teve uma abordagem 
qualitativa, com a participação de duas professoras-alfabetizadoras. Para a produção 
do material empírico utilizamos como documentos os Cadernos do PNAIC, ano 1 – 
Língua Portuguesa, para identificar o conceito de leitura; fichas de observação nas 
sessões de formação do referido programa e nas aulas das professoras-
alfabetizadoras; e também entrevistas. Na formação houve práticas de leitura, ora 
centradas na Orientadora de Estudos, ora nos professores-alfabetizadores, e em sala 
de aula. Às práticas de leitura também estavam centradas nas professoras e nos 
alunos. Como produto dessa pesquisa, foram planejadas, com as professoras-
alfabetizadoras, sequências didáticas, que eram realizadas em sala de aula com o 
objetivo de desenvolver a compreensão leitora, sinalizando possibilidades do uso das 
estratégias antes, durante e depois da leitura. Por fim, pontuamos que, nas sessões de 
formação, eram vivenciadas práticas de leitura, no entanto, não havia o momento para 
fazer as reflexões/mediações que permitissem às professoras-alfabetizadoras uma 
ampliação do seu conhecimento. As professoras acreditam ter uma relação pessoal 
com a leitura, mas reproduzem, no trabalho pedagógico, uma relação ingênua. A 
formação ainda não rompeu com a ideia de que a leitura se aprende apenas com e pelo 
prazer, sem enfatizar a necessidade de um trabalho com as estratégias e práticas de 
leitura para desenvolver as competências leitoras, tanto nos professores quanto em 
seus alunos.  
 

Palavras-chave: Formação de professores-alfabetizadores. Experiência. Leitura. 
PNAIC. 
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ABSTRACT 
 
 

This work aims to understand how the formative experiences of the literacy teacher, 
participant of the National Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 
(National Pact for the Literacy in the Correct Age) - are configured, and how they 
influence in their work with reading in 1st year of elementary school classes. We had as 
object of study the formative experiences with reading. The research had a qualitative 
approach with the participation of two literacy teachers. For the production of empirical 
material, we used as the PNAIC notebooks as documents, year 1 - Portuguese, to 
identify the concept of reading; we made observation in the training sessions of the 
program studies and lessons of the literacy teachers, as well as interviews. During the 
training there were reading practices, sometimes centered in the Studies Director, 
sometimes in the literacy teacher, and in the classroom, reading practices were also 
focused on teachers and students. As a product of this research, didatic sequences 
were planned with the literacy teachers, which were performed in the classroom in order 
to develop reading comprehension, signaling possibilities of using the strategies before, 
during and after reading. Finally, we stress that in the training sessions there were 
reading practice experiences; however, there was no time to make reflections / 
mediations that allow literacy teachers to broaden their knowledge. The teachers believe 
they have a personal relationship with reading, but reproduce, in their the pedagogical 
work, a naive relationship. The training has not broken up with the idea that reading is 
learned only with and through pleasure, without emphasizing the need to work with the 
strategies and reading practices to develop readers skills, both for teachers and their 
students. 

Keywords: Literacy Teachers Training. Experience. Reading. PNAIC. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O papel do/a professor/a como profissional que forma crianças e adolescentes 

no ambiente escolar e, consequentemente, tem direito a ser formado/a em serviço para 

desenvolver a docência, cada vez mais tem se evidenciado e despertado atenção e 

preocupação no âmbito da pesquisa educacional e acadêmica. Os resultados de tais 

inquietações e interesses são evidenciados por meio dos diversos trabalhos publicados 

sobre a formação docente, com destaque para as tematizações sobre as estratégias 

que os/as profissionais adotam para desenvolver hábitos de leitura de textos que 

circulam socialmente1. 

Entre os trabalhos a respeito da leitura e da formação do profissional para atuar 

na escola como o mediador entre a leitura e os alunos, introduzindo-os nas práticas da 

cultura letrada, destacamos as publicações de Solé (1998); Kleiman (2013), Andrade 

(2007), Imbernón (2011), Macedo (2010) e Nóvoa (1992). Referimo-nos ainda à 

pesquisa desenvolvida por Fontes (2014), cuja dissertação de mestrado aborda as 

ações do GESTAR, programa federal de formação continuada, no estado da Bahia, e à 

pesquisa realizada por Alferes (2009) que, em sua dissertação de mestrado, trata das 

ações dos programas de formação continuada, com especial enfoque sobre o Pró-

Letramento.  

Trata-se de materiais que refletem as preocupações e inquietações sobre a 

leitura, e, sobretudo, a formação leitora do professor da escola básica. Ressaltamos 

que tais obras trazem também discussões sobre a qualidade da educação e da escola 

brasileira e contribuições a respeito da formação continuada de professores, apontando 

a necessidade constante de refletir sobre a prática pedagógica e sinalizando como esta 

pode converter-se em melhores resultados e propiciar a construção de novos 

conhecimentos.  

Nestas discussões sobre a formação continuada de professores e sobre o 

desenvolvimento da leitura, especificamente no que tange ao ciclo de alfabetização, é 

                                                           
1
 Esta pesquisa refere-se ao projeto intitulado “A experiência formativa com leitura: confissões instituintes 

e horizontes propositivos participantes de professores-alfabetizadores participantes do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC”, que foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa/UESC por 
meio do Parecer de nº 686.350, de 13 de junho de 2014. 
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necessário um olhar atento aos programas oficiais criados e desenvolvidos pelos 

órgãos governamentais ligados à Educação Básica Nacional.  

         O governo brasileiro, desde os anos 2000, vem oferecendo programas de 

formação continuada para os professores que trabalham nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, buscando melhorar a aprendizagem da leitura e da escrita e reduzir as 

taxas de analfabetismo funcional existentes no país2. Para Alferes (2009), as razões 

para a criação de programas governamentais de formação continuada têm sido 

diversas. A autora destaca, entretanto, as seguintes: 

 

a) o nível de desempenho dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
que tem sido detectado pelos sistemas nacionais de avaliação e b) a crença de 
que a formação continuada pode contribuir para solucionar ou amenizar 
problemas relacionados ao baixo desempenho dos alunos e à baixa qualidade 
da educação (ALFERES, 2009, p. 13-14). 

 

Nessa perspectiva, o Pró-Letramento, que vem sendo implementado pelo MEC 

desde 2005, trata-se de um programa de formação continuada para professores dos 

anos iniciais da Educação Básica Brasileira, engloba as áreas de alfabetização, 

especificamente no que se refere à Língua Portuguesa e Matemática. O programa 

surge no contexto da educação brasileira como um dos resultados da criação da Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, no ano de 

2003. A „Rede‟ visa:  

 

contribuir com a qualidade do ensino e com a melhoria do aprendizado dos 
estudantes, por meio de um amplo processo de articulação dos órgãos 
gestores, dos sistemas de ensino e das instituições de formação, sobretudo as 
universidades públicas e comunitárias (BRASIL, 2006, p. 11).  

 

No conjunto das ações dos programas governamentais para o desenvolvimento 

da educação, no que se refere à alfabetização e à formação continuada, é importante 

considerar o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA). Trata-se 

de uma iniciativa cuja abrangência alcançou o Brasil, como um todo, por meio dos 

recursos técnicos e tecnológicos utilizados no desenvolvimento da proposta. Assim, 

com o PROFA, as ações de formação continuada se dão, de acordo com Alferes (2009, 

                                                           
2
 O Brasil ocupa o 55º lugar no ranking das médias de leitura entre os participantes do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos/PISA. Os dados foram divulgados no Relatório Nacional do PISA 
2012 – Resultados Brasileiros.  
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p. 13), de maneiras diversificadas, por meio dos “Parâmetros em Ação, programas de 

educação à distância (TV Escola, Formação pela Escola, Mídias na Educação e 

Universidade Aberta do Brasil – UAB), todos implementados pelo MEC nos últimos 

anos”.  

 É no bojo das ações desses programas governamentais que, em 2012, foi criado 

o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC3. Ao lançar tal 

programa, o Governo Federal estabeleceu parcerias com os estados, os municípios e o 

Distrito Federal que, por sua vez, reafirmaram e ampliaram os compromissos previstos 

no Decreto 6.094/2007 (Compromisso Todos pela Educação), especificamente no 

tocante ao inciso II do art. 2º, que indica a necessidade de “alfabetizar as crianças até, 

no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 

específico” (BRASIL, 2007, p. 1).  

Com o PNAIC amplia-se, a abrangência da ação alfabetizadora, pois para 

cumprir os objetivos do programa, além de alfabetizar em Língua Portuguesa, deve-se 

alfabetizar em linguagem matemática. Além disso, as escolas participantes devem 

submeter-se a avaliações anuais, de caráter universal, aplicadas pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisa (INEP). Para tanto, serão avaliados os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos concluintes dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, assim 

como as ações executadas pelo pessoal de apoio gerencial dos estados e dos 

municípios que tenham aderido ao PNAIC (BRASIL, 2012a).  

As pesquisas que fundamentam a construção do PNAIC mostram que 15% das 

crianças concluintes do Ciclo Básico de Alfabetização não conseguem interpretar um 

texto e realizar cálculos básicos (BRASIL, 2012). Tal fato fere o direito à Educação 

Básica de qualidade para todos os brasileiros. Ao nos referirmos ao direito à Educação, 

estamos afirmando o direito preconizado pela sociedade civil e pela legislação de 

ensino, ou seja, referimo-nos à Lei 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e, no inciso I, do art. 32, enfatiza como meios básicos da educação 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo (BRASIL, 1996). 

É nessa perspectiva, então, que o PNAIC é considerado um conjunto integrado 

de ações, materiais, referências curriculares e pedagógicas disponibilizado pelo MEC, 

tendo como eixo principal a formação continuada de professores-alfabetizadores. 

                                                           
3
 A partir desse ponto, adotaremos a sigla PNAIC quando fizermos referência ao Programa Pacto 

Nacional da Alfabetização na Idade Certa. 
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Sendo assim, o Programa estabeleceu parceria com as Instituições Federais de 

Educação Superior (IFES), que se tornaram responsáveis pela formação continuada a 

partir de quatro eixos: alfabetização, letramento, alfabetização matemática e 

organização do trabalho docente.  

Na dinâmica da organização do trabalho pedagógico, inicialmente o 

professor/formador das IFES ministra um curso de aprofundamento na área de 

alfabetização e letramento para os orientadores de estudo (OE), que, por sua vez, 

fazem a formação continuada dos professores-alfabetizadores. Por seu turno, os 

professores-alfabetizadores comprometem-se a assegurar aos alunos o processo de 

alfabetização e letramento na idade certa, isto é, até os 8 anos de idade, conforme as 

orientações previstas pelo PNAIC.  

Os municípios são responsáveis por selecionar os OE e assegurar sua 

participação na formação oferecida pelas IFES. Além disso, cabe ao município formar 

as turmas com professores-alfabetizadores que estejam atuando no ciclo de 

alfabetização e designar o coordenador municipal para acompanhar o desenvolvimento 

do Programa em todas as suas etapas, desde o cadastro dos profissionais envolvidos 

até o pleno desenvolvimento das ações alfabetizadoras nas escolas.  

Antes da criação do PNAIC, o Estado da Bahia, cujos índices educacionais 

indicam “que a qualidade do serviço educacional está longe de um patamar que 

favoreça inserção no mercado e desenvolvimento do estado” (ISP/UFBA, 2006, p. 8)4, 

em 20115, por meio da Secretaria Estadual da Educação, lançou o Pacto com os 

Municípios pela Alfabetização. Trata-se de uma ação do governo do Estado da Bahia 

cujo objetivo é priorizar a elevação da Educação Básica no Estado, contando, para isso, 

com a colaboração e parceria com os municípios. Além disso, o Pacto é uma medida 

oficial do estado baiano que busca reverter o panorama negativo no que diz respeito 

aos índices oficiais de alfabetização e desenvolvimento da educação. 

                                                           
4
 A taxa de distorção idade x série (49,9% dos alunos do Ensino Fundamental) e as taxas de reprovação 

e abandono, no ensino público baiano, apontam para 35% no Ensino Fundamental e 30% no Ensino 
Médio (dados do Censo Escolar 2005 para a Bahia). (ISP/UFBA, 2006, p. 8). 
5
 Em 2011, o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)/Prova Brasil nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, foi de 174,2 para a Bahia e para a cidade de 

Itabuna 170,2, abaixo da média baiana. Disponível em: 

<http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados/> 

http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados/
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 Itabuna, município situado ao sul do estado, com população de 218.925 

habitantes, ocupa, quantitativamente, a quinta colocação entre as maiores cidades 

baianas. De acordo com o IBGE (2010), a cidade apresenta taxa de analfabetismo, 

entre a população de 10 a 15 anos, de 7,9%. Dessa forma, em 2012, o governo 

municipal aderiu ao Pacto com os Municípios pela Alfabetização em parceria com o 

governo do estado, e vem oferecendo formação continuada às professoras do 1º ano 

do ciclo de alfabetização. O material didático do Programa é composto por cadernos 

para professores e alunos/as, cadernos de jogos e fichas, cadernos de atividades de 

Língua Portuguesa e Matemática, livros de leitura e cartazes para uso em sala de aula. 

Ao mesmo tempo em que já desenvolvia as ações do Pacto com os Municípios 

pela Alfabetização6- Pacto Bahia, o município de Itabuna, em 2013, aderiu e implantou 

o PNAIC. Desse modo, as sessões de formação dos dois programas aconteceram em 

momentos diferenciados, assim como se diferencia o número de profissionais 

atendidos. O PNAIC atendeu a 213 professores dos 1º, 2º e 3º anos, enquanto o Pacto 

Bahia atendeu a 72 professores, todos do 1º ano. O número total de turmas atendidas 

pelos programas, em 2013, foi de 252, dentre as quais, cabe destacar, 78 foram de 

turmas de 1° ano. Em 2014, o número de turmas atendidas pelos programas foi o 

mesmo que apresentamos anteriormente. As ações de formação previstas pelos dois 

programas foram iniciadas no mês de julho, por conta da fusão dos programas federal e 

estadual7. 

É nesse contexto que as atividades formativas do PNAIC, voltadas para a ação 

alfabetizadora, suscitam nosso interesse como pesquisadora e profissional. Atuamos 

como professora-alfabetizadora durante 3 anos, com pré-adolescentes e adolescentes 

fora da faixa etária. Posteriormente, atuamos como alfabetizadora de crianças de 7 

anos no CBA – Ciclo Básico de Alfabetização. Em 2002, assumimos a coordenação 

pedagógica escolar e atuamos como formadora no curso de Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Alfabetização – PCN em Ação. Em 2003 e 2004 trabalhamos na 

implantação do Ciclo de Desenvolvimento Humano na Rede Municipal de Educação de 

Itabuna, nas funções de assessora e formadora dos professores responsáveis pelas 

                                                           
6
 A partir desse ponto, adotaremos, apenas, o nome Pacto Bahia para referirmo-nos ao Pacto com os 

Municípios pela Alfabetização. 
7
 Informações concedidas via e-mail pela professora Urânia Oliveira, coordenadora local dos referidos 

programas. 
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Classes de Integração e Recursos I e II, cujo foco foi alfabetizar alunos com histórico de 

reprovação.  

Além dessas experiências, atuamos também como formadora do Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) oferecido pelo Governo Federal em 

parceria com a Secretaria de Educação de Itabuna, e desde 2006 trabalhamos como 

coordenadora pedagógica do Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) Jorge 

Amado, onde coordenamos projetos de intervenção, que visam alfabetizar e minimizar 

as questões relacionadas às dificuldades de leitura e escrita dos alunos do Ciclo da 

Pré-adolescência (CPA) e do Ciclo da Adolescência (CAD)8. 

Ao examinar essa trajetória pessoal e profissional, constatamos que a leitura tem 

um papel fundamental na atuação profissional, influenciando diretamente as práticas 

desenvolvidas com os alunos em contextos de alfabetização. Nas experiências de 

leitura vivenciadas na infância, adolescência e vida adulta, o contato com a literatura 

proporcionou relativa autonomia na busca do conhecimento. Essa autonomia adquirida 

nas experiências leitoras foi fundamental para a construção dos processos formativos e 

profissionais. Essa experiência torna possível constatar que para ensinar a ler, além do 

planejamento sistematizado que a leitura requer, é preciso encantamento. A leitura, de 

objeto didático, pode tornar-se objeto de desejo de professores e alunos pelas inúmeras 

possibilidades de sua realização. 

A atividade docente em turmas de alfabetização de pré-adolescentes e 

adolescentes com trajetória escolar em que se percebe baixa aquisição das 

competências leitoras foi o primeiro convite para visitar estudos sobre o tema.  A 

experiência formativa no PROFA, com os relatos de experiência dos professores-

alfabetizadores, levou-nos a perceber como as experiências com leitura vivenciadas 

durante a formação influenciavam o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Os 

olhares sobre leitura e formação docente, construídos ao longo dessa trajetória, 

geraram o questionamento central dessa pesquisa, que foi o seguinte: em que aspectos 

a formação, no contexto do PNAIC, contribui com o trabalho das professoras-

alfabetizadoras no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades e das 

competências leitoras?   

                                                           
8
 Ciclo da Pré-Adolescência (CPA) corresponde ao período do 4º ao 6º ano e o Ciclo da Adolescência 

(CAD), ao período do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Assumimos a condição de professora-pesquisadora, uma vez que como 

pesquisadora em formação se vivencia, se adquire experiência. E nesta condição, é 

possível refletir com as professoras a nossa própria formação. Assim, se o professor-

alfabetizador participa de cursos de formação continuada, tendo como objetivo refletir 

sobre sua prática pedagógica em leitura, é possível que essa seja transformada em 

experiência formativa. E foi nesse sentido que elegemos como objeto de estudo as 

experiências formativas com leitura.  

Objetivamos, assim, compreender como se configuram as experiências 

formativas das professoras-alfabetizadoras participantes do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e como estas influenciam no trabalho com a 

leitura, em classes de 1º ano do Ensino Fundamental. Com esse intuito, organizamos 

os objetivos específicos, que se transformaram em etapas de trabalho realizadas: I) 

Identificar os conceitos de leitura apresentados nos documentos do PNAIC e como 

esses são discutidos no processo formativo do professor-alfabetizador; II) Identificar 

como as professoras-alfabetizadoras estabelecem as relações entre os estudos sobre 

leitura nas sessões de formação e em sala de aula; III) Identificar as mediações 

realizadas pelas professoras-alfabetizadoras nas situações de trabalho com a leitura 

nas sessões de formação e em sala de aula; IV) Elaborar atividades de leitura com as 

professoras-alfabetizadoras para serem desenvolvidas em sala de aula, ampliando as 

possibilidades do trabalho com o material de leitura da escola. 

Para tanto, em termos metodológicos, buscamos a discussão de conceitos 

clássicos e contemporâneos acerca da formação continuada dos professores, suas 

experiências e leituras para este trabalho nos anos iniciais do Ensino Básico. Valemo-

nos, para isso, da pesquisa de abordagem qualitativa, do levantamento bibliográfico dos 

estudos acerca das temáticas abordadas e da escolha das teorias que fundamentam a 

importância da formação leitora e continuada dos professores-alfabetizadores. Em 

seguida, realizamos a coleta de dados da formação do PNAIC e a partir de 

observações das sessões de formação e em aulas nas turmas de 1º ano das 

professoras, usamos como roteiro as fichas de observação (Apêndice B) e fizemos as 

entrevistas semiestruturadas (Apêndice C). O passo seguinte foi a análise e reflexão 

das evidências mais significativas do material coletado, buscando o estabelecimento de 

um diálogo com estes resultados e os teóricos da área. 
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Este trabalho, portanto, está organizado da seguinte maneira: No primeiro 

capítulo, trataremos dos aspectos relativos à formação, a formação da LDBEN e do 

PNAIC, experiência e formação do professor-leitor. No segundo capítulo, 

apresentaremos e discutiremos os conceitos de letramento, leitura, modalidades de 

leitura, estratégias de letramento e a formação do professor (leitor), ensino de leitura 

por meio das estratégias de leitura, utilizadas para desenvolver as habilidades e 

competências leitoras com os alunos. No terceiro capítulo, demonstraremos os 

procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento de nossa pesquisa. No 

quarto capítulo, trataremos do programa PNAIC, caracterizando-o e trazendo o „lugar‟ 

da leitura no programa, além dos seus eixos de aprendizagem trazidos nos seus 

documentos e cadernos de formação. Sendo assim, traremos, para análise, o espaço 

escolar e o espaço de formação docente, o perfil dos profissionais participantes da 

pesquisa, bem como apresentaremos, descritivamente, as etapas da observação e das 

entrevistas.  

 No quinto capítulo apresentaremos uma análise do material empírico produzido 

nas observações e nas entrevistas, discutindo os resultados obtidos e confrontando-os 

com os pontos de vista teóricos, com os conceitos e postulados que embasam o 

programa e, sobretudo, com aqueles que fundamentam o nosso trabalho. No sexto 

capítulo, será exposto o produto surgido ainda durante a pesquisa nas salas de aula e 

na formação, isto é, as sequências didáticas elaboradas e planejadas com as 

professoras-alfabetizadoras e desenvolvidas na sala de aula, para 

aquisição/desenvolvimento da compreensão leitora dos alunos. Por fim, traremos as 

considerações a respeito do tema abordado. 

É nessa perspectiva, então, que esperamos que nosso trabalho possa ser útil 

aos professores-alfabetizadores e se torne uma das fontes de pesquisa e de referência 

sobre a temática abordada. 
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CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR 
(LEITOR) 
 

 

Este capítulo está organizado considerando a formação na dimensão 

epistemológica, legal e de acordo o PNAIC. Em seguida, discutiremos a experiência do 

professor-leitor e como ela se reflete no seu o processo formativo. Nas sessões 

seguintes apresentaremos estes fundamentos. 

 

1.1 A formação 

 

O mundo contemporâneo passa por processos de mudança que exigem da 

educação uma contribuição mais assertiva para a formação de um sujeito que seja 

capaz de atender às demandas que a sociedade lhe impõe, e que possa perceber seu 

processo formativo enquanto pessoa e profissional. É nesse contexto que se encontram 

o professor e os saberes postos como base para a construção do conhecimento de sua 

prática pedagógica, o que torna ainda mais complexo agir na tessitura dos 

conhecimentos vinculados às experiências coletivas e individuais de outros - alunos, 

pares professores, formadores, família, amigos etc. 

Imbernón chama a atenção para o fato de que essa sociedade complexa, que 

está em constante mudança, requer do professor novas competências para exercer a 

sua profissão:  

 

[...] o futuro requererá um professorado e uma formação inicial e permanente 
muito diferente, pois a educação e o ensino (e a sociedade que a envolve) 
serão muito diferentes. Paradoxalmente, a formação tem, por um lado, que se 
submeter aos desígnios desse novo ensino e, por outro, deve exercer ao 
mesmo tempo a crítica diante das contradições do próprio sistema educativo e 
do sistema social (IMBERNÓN, 2009, p. 25). 

 

Pensando no processo de formação desse professor, não se pode deixar de 

considerar o percurso formativo construído e, também, o momento atual. É necessário 

entender a formação continuada no desenvolvimento dos saberes docentes - sua 

didática, o conhecimento dos conteúdos específicos da área de atuação, a metodologia, 

os recursos materiais e imateriais, as relações interpessoais com os educandos e com 

os demais professores. Isso exige qualificação, valorização profissional, políticas 
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adequadas e consideração ao seu local de trabalho, a escola. A esse respeito, 

Imbernón (2011) esclarece que podemos 

 

adotar um conceito de formação que consiste em descobrir, organizar, 
fundamentar, revisar e construir a teoria. [...] Esse conceito parte da base de 
que o profissional de educação é construtor de conhecimento pedagógico de 
forma individual e coletiva (IMBERNÓN, 2011, p. 51). 

 

Por outro lado, a formação do professor deve provocar no profissional, 

necessidade de aprendizagem e não um caráter prático-utilitarista, apenas querendo 

saber como aplicar os conhecimentos aprendidos, mas também, capaz de buscar as 

condições para modificar os saberes ali construídos, compreendendo seu processo de 

aprendizagem, percebendo-se como sujeito de experiências, capaz de transformar sua 

prática à medida que se transforma. Essa transformação não acontece somente no 

âmbito profissional, pois apesar de dissociarmos o profissional da vida pessoal, nesse 

itinerário que propomos, um está implícito no outro. 

Freire (1998, p. 25) chama a atenção para esse processo de formação, dizendo 

que deve ser permanente, e que desde o início deve ficar claro que, “[...] embora 

diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar; e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formado”. Essa concepção é reveladora do próprio movimento 

dialógico de um fazer educativo, formativo e permanente ao longo da vida profissional.  

Segundo Nóvoa (1992), as formações que privilegiam ou são organizadas em 

torno dos professores de forma individual serão necessárias para aquisição de 

conhecimentos sobre as técnicas. No entanto, adverte que essa prática pode levar o 

professor ao isolamento e ainda reforçar a ideia deste profissional como transmissor de 

conhecimentos/aprendizagens geradas no exterior da sua profissão, enquanto que as 

 

práticas de formação que tomem como referência as dimensões colectivas 
contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de uma 
profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores 
(NÓVOA, 1992, p. 26-27). 

 

Assim, considerando as suas experiências e as suas práticas em sala de aula, o 

professor terá oportunidade de avaliá-las, proporcionando a junção das vivências da 

teoria e da prática, desencadeando atividades de ensino e aprendizagem reflexivas, ou 

seja, trata-se aqui de um profissional capaz de pensar sobre suas ações antes, durante 

e depois de sua realização. Desse modo, a formação continuada apresenta-se como 
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fator relevante para uma atuação significativa, pois possibilita um maior 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na formação inicial, oportuniza uma 

maior consciência das delimitações da ação pedagógica, adequando e reestruturando 

sua formação de acordo com as novas exigências do ato de ensinar. Para tanto, é 

válido compreender que a formação,  

 

[...] deve estimular uma perspectiva crítico–reflexiva que forneça aos 
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas 
de autoformação participada. Estar em formação implica investimento pessoal, 
um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista 
à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional 
(NÓVOA, 1992, p. 25). 
 
 

Nesta perspectiva, a formação continuada do professor deve ser concebida de 

forma reflexiva, como uma estratégia para alcançar essa transformação através da 

prática do ser professor, de modo pessoal e profissional. Para tanto, devemos 

considerar as experiências individual e coletiva que esses professores trazem para as 

salas de aula. Como a formação inicial do professor atende a um tempo e uma época 

específicos, e o conhecimento e a práxis educacional são cada vez mais renováveis, a 

formação continuada emerge com necessidade de atualização. Isso porque as 

atividades exercidas pelo professor implicam uma constante ressignificação da prática 

docente desenvolvida em sala de aula. 

 

Para discutir a formação contínua do professor é preciso, inicialmente, discutir o 
próprio processo de formação desse profissional. De uma maneira geral, 
podemos dizer que a formação do docente tem início antes de seu ingresso nos 
cursos de preparação para o magistério e prossegue durante o exercício de sua 
prática profissional. O que estamos ressaltando aqui é a importância das 
experiências anteriores e posteriores aos cursos de formação profissional. 
Antes de seu ingresso nesses cursos, os alunos tiveram, em sua experiência 
escolar, oportunidade de refletir sobre os professores e sobre a escola, suas 
tarefas e funções. Assim, esses estudantes chegam aos cursos de formação 
profissional com conceitos e representações sobre o papel do professor [...] 
(SANTOS, 1998, p. 123-124). 

  

Portanto, não se pode desconsiderar os saberes que os professores adquirem no 

desenvolvimento de suas atividades cotidianas, seja por meio das suas vivências 

individuais, seja por meio de suas experiências na coletividade. Isso porque 

acreditamos que é na construção da realidade cotidiana do professor e na construção 

do conhecimento que se dá a experiência. Desse modo, “a formação é sempre singular, 
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mas esta singularidade se constrói através dos percursos socializados, habitados por 

heranças coletivas” (DOMINICÉ, 2007, p. 199; apud MACEDO, 2010, p. 51 - grifos do 

autor).  

Desse modo, a formação do professor, na sua perspectiva social, acontece pelas 

vias das relações e do compartilhamento dos saberes. E é nessa perspectiva que 

Macedo (2010) enfatiza que a formação deste profissional é um conjunto de condições 

e processos de mediação que propiciam certas aprendizagens socialmente legitimadas. 

Ao conceituar o processo de formação do professor, também indica como este modo de 

ser professor configura-se como uma “experiência profunda e ampliada do Ser humano, 

que aprende interativamente, numa incessante atribuição de sentidos, sempre 

valorados” (MACEDO, 2010, p. 21 - grifos do autor), e imersos em um determinado 

contexto. Tal processo engloba as relações e mediações, a autoformação como um 

processo interno e como um movimento no qual o professor vai-se formando através de 

um contínuo exercício de reflexão sobre seus percursos de aprendizagem pessoal e 

profissional, do e com o outro. 

 

1.2 A formação na LDBEN 

 

Nas últimas décadas, a formação do professor (inicial ou continuada) vem 

despertando interesse dos governos e nos campos acadêmicos, por estar relacionada à 

qualidade de ensino. Mas as perspectivas para o enfrentamento desta questão estão 

além das ações puramente pedagógicas, dependendo, também, das iniciativas 

políticas, sociais e dos órgãos educacionais. Acrescentamos a essa discussão as 

contribuições das experiências individuais e coletivas do professor, reconhecendo o 

potencial formativo da experiência, porque a formação não deve servir apenas para 

atender as demandas do trabalho, mas também possibilitar ao sujeito formar-se no 

exercício da sua função, de acordo com a proposta de formação de professores que 

tenham como finalidade a autoformação (MACEDO, 2010; NOVOA, 1992).  

No Brasil, a formação dos professores é contemplada na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, nos artigos 63 a 67. E a referida Lei 

trata, além da formação inicial, de outros cursos que poderão ser mantidos pelos 

Institutos Superiores de Educação; da carga horária da prática de ensino; da 
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valorização do magistério e da experiência docente. Assim sendo, compreendemos, à 

luz da LDBEN, que “programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis” (BRASIL, 1996, p. 1) devem ser parte das políticas 

educacionais do Estado brasileiro e, por isso, devem, continuamente, ser implantadas e 

implementadas em parceria com os estados e municípios, objetivando a melhoria da 

ação pedagógica. 

A formação terá por fundamentos, segundo a LDBEN, ainda nos artigos 63 a 67, 

“a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitação em serviço” e “o 

aproveitamento da formação e experiências anteriores”, adquiridas não só em 

instituições de ensino, mas também em “outras atividades” (BRASIL, 1996, p. 1) afins. 

Embora a LDBEN 9394/96 utilize a expressão formação de docentes para se referir à 

formação do professor, considera-se aqui a expressão formação de professor, cunhada 

por Veiga (2012, p. 15), quando afirma que a “formação de professores constitui o ato 

de formar o docente, educar o futuro profissional para o exercício do magistério”. Indica 

ainda que a “formação assume uma posição de „inacabamento‟, vinculada à experiência 

dos sujeitos em permanente processo de formação, que proporciona a preparação 

profissional” (VEIGA, 2012, p. 15 - grifos da autora). Nessa percepção, a formação 

deixa de ser apenas para o aperfeiçoamento profissional e assume uma configuração 

de inacabamento relacionada à história dos profissionais docentes e suas experiências.  

Na LDBEN, Lei 9394/96, a experiência docente, citada no artigo 67, 

especificamente no parágrafo único, valoriza os profissionais da educação, 

apresentando como pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 

funções de magistério (BRASIL, 1996). Resgatando essa prática cotidiana do professor, 

os saberes que são mobilizados oportunizam uma análise reflexiva na perspectiva de 

ampliação do campo que envolve a formação do professor. Segundo Veiga, a formação 

inicial e continuada dos professores deve ser vista de forma mais ampliada, 

 

[...] por ser um dos instrumentos privilegiados no processo de construção de 
uma identidade profissional nos professores. Ela é um processo contínuo que 
se inicia antes do exercício das atividades pedagógicas (pré-serviço), 
prossegue ao longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa 
perspectiva de formação permanente. Refletir sobre a profissionalização do 
magistério implica necessariamente ressaltar a importância da articulação entre 
formação inicial e continuada. Uma pressupõe a outra e ambas complementam-
se como elementos essenciais à construção da identidade profissional (VEIGA, 
2001, p. 84).  
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A formação profissional deve ser encarada como um investimento pessoal, social 

e político. Isso porque é por meio da reflexão sobre a sua prática e do contato com 

novas concepções que as mudanças necessárias ao fazer pedagógico ocorrem. Assim, 

a formação deve proporcionar o exercício da práxis, reflexão sobre a prática e o estudo 

de teorias que possibilitem mudanças na prática, ajudando o docente a compreender 

melhor sua ação pedagógica e a transformá-la para o bem coletivo e para o seu próprio 

bem.  

De acordo com essa perspectiva, não haveria separação entre a satisfação 

pessoal e a profissional do professor, uma vez que a sua trajetória no trabalho, sua vida 

fora do trabalho e seus momentos formativos precisam caminhar juntos, na perspectiva 

de uma recompensa para o próprio sujeito. Na formação do professor, as dimensões 

pessoais e profissionais se apresentam de forma indissociável. 

 

1.3  A Formação no PNAIC 

 

As ações do PNAIC formam um conjunto integrado de programas como o 

Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional Biblioteca na Escola, 

materiais e referências curriculares e pedagógicas disponibilizadas pelo Ministério da 

Educação e que contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo 

principal a formação continuada de professores. Estas ações objetivam realizar 

diferentes estratégias formativas que envolvam os professores-alfabetizadores de modo 

que se sintam integrados ao processo de forma ativa. Nesta perspectiva, a formação 

continuada “[...] necessita de uma atenção diferenciada por envolver sentimentos e 

comportamentos profissionais e pessoais, como o prazer e o desprazer em ser/estar 

docente” (BRASIL, 2012a, p. 12), para que ocorra o engajamento desses profissionais 

com a proposta e haja a modificação da práxis. 

A proposta de formação do PNAIC, contida no „Caderno de Formação9, chama a 

atenção para a formação inicial e continuada dos professores-alfabetizadores e seus 

diferentes percursos, e adverte que esses profissionais já estão em serviço, portanto, 

no desenvolvimento da formação será necessário também saber “[...] administrar 

diferentes saberes e procedimentos que os levem a um novo pensar e fazer a partir de 

                                                           
9
  A referência (BRASIL, 2012i), refere-se ao Caderno de Formação do PNAIC. 
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diferentes processos, considerando os percursos individuais e sociais” (BRASIL, 2012i, 

p. 12). Esses professores já possuem trajetórias e experiências que precisam ser 

valorizadas e tematizadas na formação para que se sintam engajados no processo, 

oportunizando a reflexão da prática pedagógica para transformá-la. 

Seis princípios gerais norteiam essa proposta de formação continuada do 

PNAIC; são eles: a prática reflexiva10, a mobilização dos saberes docentes, a 

constituição da identidade profissional, a socialização, o engajamento e a colaboração. 

Serão apresentados estes princípios:  

A prática reflexiva deve ser trabalhada na formação e incorporada à atividade 

quotidiana do professor-alfabetizador, possibilitando a reflexão sobre sua prática 

pedagógica através de situações contextualizadas que possam, com auxílio das teorias 

estudadas na formação, referenciar as práticas observadas, num movimento de “[...] 

alternância entre prática/teoria/prática” (BRASIL, 2012i, p. 13), numa perspectiva de 

aperfeiçoamento do trabalho de sala de aula. 

A mobilização dos saberes docentes, na formação do PNAIC, refere-se a 

considerar os saberes construídos por esse professores-alfabetizadores, porém 

levando-os a “[...] compreender que o que eles já sabem pode ser modificado, 

melhorado, trocado, ratificado, reconstruído, refeito ou abandonado” (BRASIL, 2012i, p. 

15). A proposta é criar situações em que os professores possam refletir, analisar e 

estudar os saberes diversos, para que eles possam ser ampliados e transformados. 

No PNAIC, a constituição da identidade profissional considera que para aprender 

a ser professor, é necessário saber lidar com diversas situações, como desvalorização 

profissional, baixo salário, condições adversas de trabalho, porém indica a necessidade 

de investir na construção de identidade positiva. Para tanto, é fundamental conhecer 

esse professor, os pontos positivos e negativos da sua trajetória profissional, para 

entender sua atuação do presente e ajudá-lo no aperfeiçoamento da sua prática. 

Ressalta, ainda, que o professor “[...] antes de tudo, é uma pessoa que tem emoções, 

vivências e, sobretudo, experiências” (BRASIL, 2012i, p. 15) que devem ser levadas em 

consideração na construção da sua identidade profissional positiva. 

                                                           
10

 A reflexão na formação e a prática reflexiva começam a ser discutidas, no Brasil, a partir da década de 
1990, com os estudos dos pesquisadores norte-americanos Schön, Zeichner etc. Esses estudos 
fundamentam pesquisas e concepções de cursos de formação de professores (licenciaturas) e programa 
de formação de professores. 
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O PNAIC orienta que a socialização seja uma habilidade que deve ser trabalhada 

na formação, pois, na sua rotina, o professor tem que lidar com os alunos, pais, 

colegas, gestores, pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho, devendo ser 

estimulado a “[...] comunicar-se por meio de atividades em grupo, exercitando a troca 

de turnos entre os pares, a argumentação e, sobretudo, a intervenção com colegas e 

com alunos” (BRASIL, 2012i, p. 15). Esse exercício pode auxiliá-lo no seu crescimento 

profissional e pessoal. 

O quinto princípio a ser trabalhado na formação é o engajamento, para fazer com 

que o professor se sinta motivado com seu trabalho, aprenda coisas novas, criando 

situações com diferentes desafios em que se sinta instigado a questionar e a refletir, 

valorizando conhecimentos prévios. Trabalhar nessa perspectiva “[...] nos encontros 

formativos, favoreceria a materialização da formação ao longo da vida” (BRASIL, 2012i, 

p. 18). 

Para o PNAIC, a colaboração se constituiu em um princípio que rompe com a 

ideia de individualismo e deve ser trabalhada na formação buscando “[...] um 

aprendizado coletivo, através do qual os professores exercitem a participação, o 

respeito, a solidariedade, a apropriação e o pertencimento” (BRASIL, 2012i, p. 19). 

Sugere, ainda, fazer a escuta dos professores sobre os princípios que eles consideram 

importantes para construção de propostas de formação continuada, levando em 

consideração, no planejamento dos encontros de formação, uma perspectiva de 

atender às necessidades e aos desejos dos professores. Os princípios apresentados 

devem ser trabalhados para permear o processo de formação dos professores-

alfabetizadores e seus orientadores de estudos.  

Os Cadernos de Formação dos professores-alfabetizadores foram divididos por 

ano, e os conteúdos selecionados em unidades de trabalho, além dos cadernos 

destinados ao trabalho com a Educação do Campo11 e o Caderno de Educação 

Especial, cujo tema é “A alfabetização de crianças com deficiência: uma proposta 

inclusiva”, que, excepcionalmente, deveria ser trabalhado com todos os professores. 

Por isso, os professores devem ser agrupados de acordo com o ano do Ciclo de 

Alfabetização em que estão lecionando. Em Língua Portuguesa foram trabalhadas 8 

                                                           
11

 Para cada Caderno de Língua Portuguesa, dividido em 8 unidades de trabalho, havia um equivalente 
destinado a Educação do Campo, que trabalhava os mesmos temas, porém abordava as especificidades 
das classes multisseriadas e as características da Educação do Campo. 
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unidades, completando um total de 88 horas de formação presencial e 32 horas de 

atividades extraclasse, totalizando uma carga horária de 120 horas com os professores-

alfabetizadores. As temáticas abordadas nos cadernos são similares para os três anos 

e no caderno de Educação do Campo que trata das classes multisseriadas, os 

conteúdos dos textos consideram as especificidades e cada etapa da escolarização, 

propondo um currículo multicultural que implica em, 

 

propostas curriculares inclusivas que compreendam as diferenças e valorizem 
os alunos em suas especificidades, seja cultural, linguística, étnica ou de 
gênero, o que amplia o acesso à alfabetização a um maior número de crianças, 
além de respeitar os seus direitos de aprendizagem (BRASIL, 2012b, p. 14). 

 

Os princípios apresentados anteriormente devem ser concretizados por meio de 

diversas estratégias formativas, que deverão estimular os professores-alfabetizadores a 

pensar em novas possibilidades para o trabalho, que poderão melhorar, ampliar ou 

mesmo incrementar o seu fazer pedagógico. Deverão, levar a perceber que este 

processo pode contribuir também para o seu crescimento, tanto profissional como 

pessoal, e não apenas como uma exigência institucional a ser cumprida. 

Nessa perspectiva, as propostas formativas deverão considerar o contexto no 

qual acontecem as práticas pedagógicas e buscar organizar e planejar ações que 

ressaltem os seguintes aspectos: 

 

potencializar a autoestima e as habilidades sociais por meio de situações que 
necessitem o desenvolvimento de cordialidades, gentilezas e solidariedades; 
Favorecer a aprendizagem coletiva, de troca de experiências, evidenciando a 
pertinência de estratégias formativas que favoreçam a interação entre pares; 
Refletir criticamente a respeito da prática durante o andamento da formação; 
Compartilhar boas práticas; Executar estratégias formativas que assegurem a 
discussão de exemplos; Valorizar diferentes experiências; Escolher materiais de 
leitura que solidifiquem a compreensão dos fenômenos estudados (BRASIL, 
2012a, p. 28). 

 

A partir destes aspectos, a proposta de formação do PNAIC considera as 

seguintes estratégias como permanentes, nesse processo: leitura deleite, tarefas de 

casa e escola e retomada do encontro anterior, estudo dirigido de textos, planejamento 

de atividades a serem realizadas nas aulas seguintes ao encontro, socialização de 

memórias, vídeo em debate, análise de situações de sala de aula filmadas ou 

registradas, análise de atividades de alunos, análise de relatos de rotinas, sequências 

didáticas, projetos didáticos e de planejamento de aulas, análise de recursos didáticos, 
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exposição dialogada, elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus 

resultados e avaliação da formação. 

A leitura deleite proporciona o contato com a leitura literária, sem se preocupar 

com as questões formais da leitura. É um momento de prazer, mas também de 

ampliação dos saberes; nas tarefas de casa ou da escola, e retomada do encontro 

anterior: são tarefas que deverão ser realizadas em casa ou na escola, como leitura de 

textos, atividades de sala de aula com base nos conteúdos da formação, análises e 

produção de material didático. Nessa estratégia, o professor-alfabetizador deve 

perceber que o processo de formação é contínuo, se estendendo para ações em casa 

ou na escola, que devem ser retomadas nos encontros posteriores, possibilitando a 

construção de novos conhecimentos. 

No estudo dirigido de textos, a estratégia formativa, que está voltada para o 

estudo dos textos de embasamento teórico e relatos de experiências que compõem os 

cadernos de formação, busca contribuir para a reflexão e para a compreensão de 

princípios que orientam a práxis do professor e que podem acontecer de diversas 

formas, seja por meio da leitura individual, em pequenos grupos, ou de leituras 

compartilhadas em voz alta, com pausas para discussão. As leituras devem ter objetivo 

claro e ser retomadas no coletivo. No planejamento de atividades a serem realizadas 

nas aulas seguintes ao encontro, a proposta é fazer uma reflexão do que é possível 

realizar em sala de aula a partir do que foi estudado na formação, fazendo as 

adequações à sua realidade e às suas condições de trabalho. Esse planejamento 

oportuniza o esclarecimento das dúvidas e as elaborações conceituais são 

evidenciadas e discutidas no coletivo. 

Na socialização de memórias os professores-alfabetizadores fazem o relato ou 

registram suas memórias das experiências do seu percurso profissional e de sua 

identidade, buscando diferentes modos de socialização e análises das vivências com 

base nos temas trabalhados na formação. Na estratégia vídeo em debate, são 

sugeridos alguns programas, entrevistas ou situações de sala de aula que devem ser 

discutidos e estar apoiados nos conteúdos propostos na formação. A análise de 

situações de sala de aula, filmadas ou registradas, possibilitam ao professor a reflexão, 

o aprimoramento e a reconstrução da prática a partir da discussão de situações vividas 

por seus pares. 
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A análise de atividades dos alunos pode ser realizada para identificar as 

hipóteses de escrita e os níveis de leitura das crianças sobre determinado 

conhecimento, e a reelaboração da sua prática. A análise de relatos de rotina, 

sequências didáticas, projetos didáticos e de planejamento de aulas contribui para a 

reflexão dos pontos positivos e negativos vivenciados pelos professores, repensando as 

próprias estratégias usadas na sua prática. Na análise de recursos didáticos, são 

criadas situações em que o professor-alfabetizador se sente estimulado a usar os 

materiais disponibilizados pelos programas do Ministério da Educação (PNLD, PNBE).  

A exposição dialogada é uma estratégia que pode ser utilizada em diferentes 

situações em que os saberes construídos precisam ser sistematizados. Na elaboração 

de instrumentos de avaliação e discussão de seus resultados, a ideia é que a avaliação  

subsidie o trabalho em sala de aula, oportunizando um olhar mais cuidadoso sobre as 

potencialidades e dificuldades dos alunos. Por fim, a estratégia de avaliação da 

formação é um instrumento de auxílio para que o formador possa planejar os encontros 

e melhorar o seu desempenho. 

As estratégias formativas aqui apresentadas devem ser consideradas no 

planejamento das sessões de formação, observando os objetivos de cada sessão e o 

contexto da formação. São ações norteadoras e não pré-determinadas que podem e 

devem ser reinventadas de acordo com a realidade na qual se desenvolve a proposta 

de formação do PNAIC. 

 

1.4 Experiência 

 

A formação do professor é um movimento dialético através do qual formamos 

enquanto somos formados. Nesse sentido, é necessário considerar a experiência 

pessoal como elemento formativo deste profissional, isso porque “a experiência 

apresenta um caráter dinâmico [...] o que permite a evolução do indivíduo e dá origem a 

um processo de formação ao longo da vida” (CAVACO, 2009, p. 222). Não há como 

pensar a formação do professor dissociada de seu trabalho ou de suas experiências.    

Segundo Cavaco (2009), a formação que considera a experiência como um 

pressuposto de aprendizagem, sendo considerada formação experiencial, é um 
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conceito multidimensional que dá margem a várias definições. E para Josso, a 

formação experiencial 

 

designa a atividade consciente de um sujeito que efetua uma aprendizagem 
imprevista ou voluntária em termos de competências existenciais (somáticas, 
afetivas e de consciência), instrumentais ou pragmáticas, explicativas ou 
compreensivas na ocasião de um acontecimento, de uma situação, de uma 
atividade que coloca o aprendente em interação consigo próprio, os outros, o 
meio natural ou as coisas que o rodeiam (JOSSO, 1991, p. 198 apud CAVACO, 
2009, p. 223). 

 

Para a autora, a palavra experiência se descaracterizou pelo fato de ter-se 

convertido em um vocábulo de uso cotidiano e corriqueiro. Isso, por sua vez, tem 

dificultado a análise crítica do termo e do(s) conceito(s) relacionado(s) a ele nas mais 

diversas situações, sobretudo quando “a experiência e os adquiridos experienciais se 

assumem como o objeto de estudo” (CAVACO, 2009, p. 221).  

Por isso, valemo-nos da definição apresentada por Larrosa, para sustentar nossa 

concepção de que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (2002, p. 21). Desse 

modo, a experiência não é um acontecimento vivido, um fato ocorrido durante a 

duração de um determinado tempo. Experiência é, pois, o significado12 atribuído aos 

fatos que aconteceram e tocaram, de maneira pessoal, a vida do sujeito. É, portanto, a 

maneira como um determinado evento, ocorrido entre outros sem significação, passa a 

ser parte do conjunto de experiências do indivíduo, constituindo parte de seus saberes 

(acadêmicos, pessoais, profissionais etc.), de suas memórias (afetiva, histórica etc.), e 

está relacionada com práticas, com fazeres. 

 Por essa razão, a experiência é 

 

                                                           
12 Segundo Luria (1986), o significado é o sistema de relações que se formou objetivamente no processo 

histórico, que está encerrado na palavra, é considerado como um princípio estável, generalizante e 

assinala um objeto determinado, avalia e se insere em um sistema de enlaces e relações objetivas. O 

sentido refere-se ao significado particular da palavra, separado do princípio objetivo dos vínculos; está 

composto pelas ligações relacionadas com o momento e a situação apresentada. “[...] a mesma palavra 

possui um significado, formado objetivamente ao longo da história e que, em forma potencial, conserva-

se para todas as pessoas, refletindo as coisas com diferente profundidade e amplitude. Porém, junto com 

o significado, cada palavra tem um sentido, que entendemos como a separação, neste significado, 

daqueles aspectos ligados à situação dada e às vivências afetivas do sujeito” (LURIA, 1986, p. 45). 
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a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de 
interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer 
parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 
aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, 
ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 

 

 Desse modo, chamamos a atenção para um fenômeno comum no mundo 

contemporâneo: colocam-se os acontecimentos, saberes e experiência em polos 

distintos. Além disso, notamos que a distância entre eles tende a crescer quando nos 

referimos ao excesso de informação que um indivíduo pode receber ou mesmo ter 

acesso atualmente. Observamos, assim, que a velocidade com que circulam as 

informações faz com que haja, hodiernamente, uma razão inversamente proporcional 

entre ter conhecimento e ter experiência. Isso significa dizer que estar informado a 

respeito de um determinado assunto ou fato não garante que o possuidor dessa 

informação seja experiente, pois os assuntos e os fatos podem não tocar e não 

significar, de modo particular, a vida de quem os possui. Ou seja, não são 

transformados em experiência.  

 Ressalta Larrosa a esse respeito:  

 

O sujeito da experiência é, sobretudo, um espaço onde têm lugar os 
acontecimentos. [...] o sujeito da experiência se define não por sua atividade, 
mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por 
sua abertura (LARROSA, 2002, p. 25). 

 

O autor explica que os eventos que ocorrem na atualidade são rapidamente 

transformados “em notícias fragmentadas e aceleradamente obsoletas, não nos afetam 

no fundo de nós mesmos. Vemos o mundo passar diante de nossos olhos e 

permanecemos exteriores, alheios, impassíveis” (LARROSA, 2011, p. 13). 

Permanecemos, desse modo, sem experiência, sem permitir que o saber seja 

apreendido de maneira profunda e toque-nos significativamente, mudando nossa 

postura diante do mundo e passando a ser percebida em nossa prática cotidiana.  

Nessa perspectiva, enfatizamos que o mais importante na formação docente não 

é o tema ou o conteúdo, mas os efeitos que ela produz. Trata-se das mudanças 

provocadas na práxis de sala de aula. Sendo assim, pensar a formação como 

experiência implica 
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Pensá-la como um tipo particular de relação, como uma relação de produção de 
sentido [...] a formação implica, necessariamente, nossa capacidade de escutar 
(ou de ler) isso que as coisas (textos, filmes, notícias, pessoas, objetos, 
animais, cotidiano, etc.) têm a nos dizer. Uma pessoa que não é capaz de se 
pôr à escuta cancelou seu potencial de formação e de trans-formação 
(LARROSA, 2002, p. 133). 

 

Para Cavaco (2009), a experiência é o resultado da influência mútua entre as 

condições objetivas13 dos contextos e das condições subjetivas do sujeito, é o modo 

como se vive. As distintas situações a que o professor é exposto no cotidiano 

proporcionam inúmeras possibilidades para a construção de uma experiência única, 

fazendo com que sua prática seja diferenciada. Entretanto, o ponto de partida do 

trabalho docente é a experiência que se adquire na relação de troca estabelecida com 

outros professores.  

 

No final desse processo, o indivíduo elaborou um novo saber, resultante de 
uma ruptura com a sua experiência anterior, porque teve de experimentar novas 
racionalidades para encontrar uma inteligibilidade, até o momento, inédita. [...] A 
formação experiencial resulta de um trabalho do sujeito sobre si próprio, em 
interação com os outros, ao longo da sua vida, a partir do seu patrimônio de 
experiências (CAVACO, 2009, p. 225-226). 

 

A experiência, assim, é a consequência dessa influência recíproca. É nessa 

relação de troca que ele se constitui como ser individual e coletivo, e as práticas 

pedagógicas, por seu turno, fazem a mediação entre as instâncias profissional e 

pessoal do docente. Isso significa dizer que é por meio de um processo interpretativo 

acerca do que foi vivido que “é possível compreender se as experiências resultaram em 

aprendizagens, ou, pelo contrário, não passaram de vivências, sem que se tenha 

concretizado o seu potencial formativo” (CAVACO, 2009, p. 225). 

Se a experiência não for formativa não é experiência, nos diz Josso (2004), e 

ainda acrescenta que toda experiência decorre de uma vivência, porém nem toda 

vivência pode ser considerada experiência, pois as vivências 

 

constituem o tecido do nosso quotidiano. Nem sempre estas vivências ficam na 

nossa memória ou propiciam uma ocasião de aprender qualquer coisa recente 

que vai ficar, enquanto recurso novo, daqui para frente. Pode ser uma ideia 

                                                           
13

 Segundo Basso (1998), algumas condições objetivas do professor são: os baixos-salários, a 
infraestrutura das escolas, a jornada de trabalho extensa; por sua vez as condições subjetivas são os 
conhecimentos acerca do conteúdo a ser trabalhado, as metodologias utilizadas na prática de sala de 
aula, a formação deficitária. 
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nova, um comportamento novo, um saber-fazer num campo de atuação consigo 

mesmo, com os outros [...] (JOSSO, 2008, p. 2). 

 

A experiência decorre da vivência que escolhemos e aceitamos como fonte de 

aprendizagem ou formação de vida. Nas situações educativas, temos a oportunidade 

de transformar as vivências proposta em experiência analisada, fazendo um trabalho de 

reflexão sobre o que foi vivenciado. Por isso é que, na sociedade contemporânea, os 

grandes desafios para os profissionais responsáveis pela formação de professores 

constitui-se em formar o outro e se formar ao mesmo tempo, em transformar as 

vivências em experiências. Esse movimento de consciência do inacabamento da 

formação docente, segundo Freire (1998, p. 55), “[...] é próprio da experiência vital”. 

Sendo assim, enfatizamos a experiência como uma das condições essenciais da 

formação do professor.  

O professor trabalha com a apropriação do conhecimento sistematizado, com os 

seus significados, com as diferentes culturas, com a construção dos próprios saberes 

escolares e com a dinâmica da própria organização do contexto escolar. Para 

desenvolver seu trabalho docente, abrangendo os aspectos acima mencionados, o 

professor precisa do domínio de técnicas e de metodologias. Assim sendo, nas suas 

atividades cotidianas, podemos observar que o conhecimento da realidade, do saber-

fazer apresenta-se entrecruzado com o saber da experiência. É a partir desse 

entrecruzamento que a prática do professor passa a ter sentido e significado e, por 

conseguinte, passa a ser transformado em experiência formativa.  

Nesse sentido, Josso (2004) diz que 

 

[...] a experiência formadora é uma aprendizagem que articula, 
hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, 
técnicas e valores, num espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade 
de uma presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma 
pluralidade de registros (JOSSO, 2004, p. 39). 

 

Nesta perspectiva, a experiência é elaborada por vivências que são significativas 

e, por sua vez, toda experiência procede de uma vivência. No entanto, nem toda 

vivência pode ser transformada em experiência. Isso porque as vivências constituem o 

nosso cotidiano, mas nem sempre são suficientes para proporcionar uma oportunidade 

de aprendizagem. O desafio das práticas educativas é, conforme Josso (2004), 
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perceber as diversas formas de aprendizagem e, assim, oportunizar a transformação 

das suas vivências em experiências que possam sem analisadas. Decorre de tal 

afirmação uma prática constante, a de colocar o sujeito em conexão com suas 

experiências formadoras, que, por sua vez, são possibilitadas a partir daquilo que cada 

um viveu e vive, das representações e singularidades construídas no decorrer da sua 

vida. 

Desse modo, a ampliação e a construção do conhecimento requerem estudo e 

aprofundamento. Assim sendo, para que os educadores tenham uma prática reflexiva 

que enriqueça e seja transformadora, além de realizar estudos teóricos, os professores 

devem valer-se da experiência e observação, bem como devem refletir sobre sua 

prática, a forma como ensinam e como buscam alternativas e soluções para as 

situações que se desenham em sala de aula cotidianamente. Para que isso ocorra 

deve-se pensar uma formação que considere este professor e suas experiências, pois 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 
tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 
(NÓVOA, 1992, p. 25 - grifos do autor). 

 

Para Nóvoa (1992), devemos valorizar e reconhecer o saber docente, pois é a 

partir deste que se deve encadear e orientar as ações de formação. Sendo assim, 

devemos desenvolver as ações e medidas formadoras considerando as etapas de 

desenvolvimento profissional, pessoal e social do professor. Alerta, ainda, o autor, que 

as expectativas de um professor recém-formado, com pouca experiência, são bem 

diferentes daquele que possui uma vasta experiência pedagógica ou mesmo daquele 

que caminha para a aposentadoria. Temos, desse modo, diversas e ricas histórias de 

vida que devem ser levadas em consideração; e obviamente, as formas de lidar com 

elas não serão as mesmas. 

O desafio, segundo Nóvoa (1992), está em 

 

valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores 
reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 
profissional e que participem como protagonistas na implementação das 
políticas educativas (NÓVOA, 1992, p. 27). 
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A esse respeito, reitera o autor que o “desenvolvimento de uma nova cultura 

profissional dos professores passa pela produção de saberes e de valores que deem 

corpo a um exercício autónomo da profissão docente” (NÓVOA, 1992, p. 14). Chama-

nos a atenção, entretanto, que a organização das escolas, a desvalorização 

profissional, entre outras situações, desencoraja essa produção e o compartilhamento 

destes saberes, “dificultando o investimento das experiências significativas nos 

percursos de formação e a sua formulação teórica” (NÓVOA, 1992, p. 14). Resulta de 

tal afirmação a compreensão de que a formação docente não está dissociada da 

experiência de vida e profissional do professor, assim como não se desvincula dos 

saberes construídos ao longo dos anos na sua profissão. 

Assim, são muitos os desafios a serem superados, no que se refere à formação 

do professor como sujeito da ação pedagógica reflexiva e também como sujeito 

aprendente, que à medida que se forma também forma o outro. Macedo (2010, p. 57) 

corrobora nossas afirmações, ao ressaltar que “o trabalho de formação que 

perspectivamos requer uma relação com o outro”. 

 

1.5 Experiência e formação do professor (leitor) 

 

A formação continuada pode dar uma contribuição fundamental para estabelecer 

relações entre os saberes necessários ao ensino - conteúdos e habilidades - e as 

diversas situações em que são discutidos, estudados e praticados esses saberes. 

Tratando-se da formação do professor-leitor, a leitura é, ao mesmo tempo estratégia e 

objeto de estudo dos professores (SOLÉ, 1998), sendo, portanto, objeto de 

conhecimento da sua formação na perspectiva da autoformação.  

As experiências dos professores com leitura influenciam suas escolhas em sala 

de aula e na vida. O que se lê diz também do que se é e daquilo em que se acredita. O 

que se lê é parte integrante da formação individual e coletiva dos sujeitos. Nessa 

perspectiva, a formação continuada do professor (leitor) precisa assumir significações 

alargadas que proporcionem imersão no mundo da cultura escrita a partir das 
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experiências dos próprios sujeitos. Valemo-nos da experiência de Freire (1989), que ao 

escrever um texto para o Congresso14 relata-nos que 

 

[...] ia „tomando distância‟ dos diferentes momentos em que o ato de ler veio se 
dando na minha experiência existencial. Primeiro, a „leitura‟ do mundo, do 
pequeno mundo em que me movia, depois, a leitura da palavra que nem 
sempre, ao longo da minha escolarização, foi a leitura da palavra mundo 
(FREIRE, 1989, p. 9 – grifo do autor). 

 

Nessa passagem das memórias de Freire (1989), a leitura está intimamente 

ligada a sua experiência de vida, a sua forma de ver, de estar e de transformar o 

mundo. O que se sinaliza aqui é que o trabalho com leitura não pode ser dissociado dos 

contextos culturais e sociais vividos por alunos e professores, mas não pode 

permanecer nele, pois esse trabalho está fundamentalmente comprometido com a 

transformação da realidade dos sujeitos implicados no ato educativo. Para Freire (1998, 

p. 30), “a leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto que a mim se dá e 

que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito”. 

Assim sendo, é esse tipo de formação leitora que buscamos aprender, visto que só uma 

formação comprometida com sua própria transformação pode ser transformadora. 

Encontrar o caminho para a formação do professor-leitor talvez seja o maior 

desafio da formação do professor. Isso porque há uma preocupação em formar alunos 

leitores, porém não se oferece ou se pensa na formação leitora desse professor. A 

formação do sujeito leitor deve possibilitar o diálogo e a reflexão entre teoria e prática, 

entre um leitor e a sua prática pedagógica com leitura.  

Não podemos esquecer as vivências e as experiências dessas pessoas, nem o 

percurso delas até chegar a um espaço de formação, para que, de fato, as informações 

ali ministradas façam sentido e possam ser transformadas em saberes. Segundo Freire 

(1998, p.42-43), “[...] o discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal 

modo concreto que quase se confunda com a prática”.   

Pensar na formação do professor (leitor) implica na reflexão sobre as 

concepções de leitura que fundamentam a prática deste profissional em sala de aula. 

Além disso, significa examinar em que medida o professor assume o papel de formador 

de leitores. Assim sendo, se acreditarmos que uma de suas funções iniciais é qualificar 

                                                           
14

 Congresso Brasileiro de Leitura, realizado em Campinas, em novembro de 1981, momento em que 

apresentou o trabalho „A importância do ato de ler‟. 
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este tipo de sujeito, ocupando um lugar de destaque no ingresso na leitura, torna-se 

inevitável, para este mesmo profissional, a adoção de medidas que possibilitem e 

oportunizem vivências significativas para professores e alunos. Devemos, por isso, 

focar não só no desenvolvimento do gosto pela leitura, mas também ajudar o educando 

a perceber a necessidade da leitura na construção do seu conhecimento, e, 

consequentemente, na sua formação. 

No capítulo seguinte apresentaremos a leitura, o letramento na sua dimensão 

individual e social, as modalidades e estratégias de leitura e a formação do professor 

(leitor) para formar crianças leitoras. 
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CAPITULO 2 -  LEITURA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR (LEITOR) 

 

 

Neste capítulo apresentaremos uma discussão sobre a leitura e a formação do 

professor (leitor), enfatizando o ato de ler como prática social na escola e na sociedade 

e destacando essa prática e o ensino da leitura em sala de aula. 

No contexto em que vivemos, são exigidas práticas e uso social da leitura e da 

escrita. A todo instante deparamo-nos com imagens, textos, outdoors, panfletos, placas, 

letreiros. No entanto, ainda é grande o número de brasileiros que não conseguem 

adentrar nesse mundo da escrita e da cultura letrada. A permanência dessas pessoas 

fora do mundo letrado dá-se ou por não saberem ler, ou porque se sabem, não 

conseguem compreender a gama de leituras que lhes são impostas no seu cotidiano.   

Em nossa cultura, ainda é recente o desvelamento dessas necessidades de 

leitura e compreensão das mensagens veiculadas pelos mais diversos meios escritos. É 

por isso que a inclusão dessa necessidade de formação leitora dos milhares de 

educandos das escolas brasileiras, bem como dos docentes, ainda se constitui uma 

meta a ser defendida e amparada na e pela escola, pois se trata de desenvolver 

habilidades e competências fundamentais ao desenvolvimento social.  

A situação apresentada impõe à escola a necessidade de fornecer aos 

educandos instrumentos para que, enquanto leitores, consigam buscar, analisar, 

selecionar, relacionar, organizar as informações complexas do mundo contemporâneo, 

pois a leitura é um instrumento de inclusão social, e seu uso no cotidiano possibilita 

melhores condições de escolha, autonomia e inserção social.  

A escola é, por excelência, o espaço onde as classes populares têm acesso ao 

texto escrito de forma problematizada. As atividades de leitura e escrita realizadas em 

sala de aula são, portanto, determinantes para o desenvolvimento da competência 

leitora, que  

 

consiste na compreensão e no emprego de textos escritos e na reflexão 
pessoal a partir deles, com a finalidade de atingir as metas próprias, 
desenvolver o conhecimento, o potencial pessoal e participar na sociedade 
(PISA, 2003-2004, apud SOLÉ, 2012, p. 46). 

 



42 

 

Isso posto, é evidente a necessidade da formação do professor leitor, o qual, por 

ser o responsável pelo ensino da leitura na escola, também vem sendo 

responsabilizado pelo fracasso ou pelo sucesso na formação do aluno leitor. Tratando-

se da formação do professor leitor e da leitura como objeto de conhecimento, Solé 

(1998) enfatiza que estas devem entrelaçar as experiências de vida e as experiências 

profissionais do professor. Isso porque as leituras selecionadas para a sala de aula 

dizem também sobre suas crenças e convicções como ser individual e social. 

Destarte, a leitura, como atividade cognitiva e social, precisa ser ensinada e 

praticada sistematicamente na escola, levando-se em consideração os esquemas 

cognitivos que os alunos já trazem, seu repertório linguístico, os textos que falam, 

ouvem, veem e escrevem nos mais diversos contextos em que estão inseridos.  

 Para Kleiman (1989, p. 10), “leitura é um ato social, entre dois sujeitos – leitor e 

autor – que interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente 

determinados”. À medida que o leitor vai decodificando as informações e vai 

conseguindo estabelecer relações entre o que está escrito e seus conhecimentos 

prévios, vai-se construindo o sentido e a compreensão se processa. Dessa forma, a 

leitura deve ser entendida como resultado de um trabalho anterior do autor e chega até 

o leitor convidando, desafiando a sua capacidade de leitura.  

Corroborando com as ideias de Kleiman, Cafiero (2015) apresenta a leitura como 

uma atividade cognitiva e social. E diz que como 

 

atividade cognitiva, pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando 
uma série de operações mentais (como perceber, levantar hipóteses, localizar 
informações, inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam 
estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. Como atividade social, a 
leitura pressupõe a interação entre um escritor e um leitor, que estão distantes, 
mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições muito 
específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o leitor) 
tem seus próprios objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo 
(CAFIERO, 2015, s/p) 
 
 

Desse modo, a leitura deve ser ensinada, e deve passar pelo processo da 

decodificação para que o leitor consiga estabelecer relações entre as informações e os 

seus conhecimentos prévios, para que a compreensão se processe, pois o ato da 

leitura exige interações estabelecidas entre o leitor e o texto para a construção de 

sentidos (CAFIERO, 2005; KLEIMAN, 2011; 2013; SILVA, 2005; FOUCAMBERT, 1994; 
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SOLÉ, 1998). Ler não é só dominar a mecânica de uma língua ou agrupar e separar 

letras, sílabas e palavras, embora esses procedimentos devam ser ensinados, tendo 

em vista os objetivos de leitura, mas, sobretudo, ler é interagir com textos, utilizando-se 

de diferentes estratégias na tentativa de construir significações para si, inclusive 

atribuindo novos sentidos que, necessariamente não foram pensados inicialmente pelo 

autor do texto.  

Entretanto, é no âmbito pedagógico que se privilegia a avaliação da escrita, 

pelos seus acertos e erros. Tal fato privilegia a prática escrita, relegando a segundo 

plano as atividades de leitura. A maneira como são tratadas as práticas de escrita e de 

leitura contribuem para elevar os índices de crianças que, apesar de alfabetizadas, não 

conseguem compreender o que leem, pois apenas decodificam, sem atribuir sentido, 

isto é, realizam leituras sem significar o que leem. 

Soares (2012a, p. 31) define, etimologicamante, alfabetizar significa: levar à 

aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e a escrever é “a ação de alfabetizar, de 

tornar „alfabeto‟". Alfabetizar significa desenvolver as habilidades de codificar e 

decodificar a língua e se apropriar do sistema de escrita alfabética. Assim, a 

especificidade da alfabetização é a aquisição do código alfabético e ortográfico por 

meio do desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita.  

Assim, podemos afirmar que, ao longo da história, essas ações foram tornando-

se mais complexas e suas definições se ampliaram, passando a envolver, 

principalmente a partir da década de 1990, um novo termo: o letramento, que Soares 

define como 

 

o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e 
escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 
como consequência de ter se apropriado da escrita e de suas práticas sociais 
(SOARES, 2012a, p. 39 - grifos da autora). 

 

Nesse sentido, ler e escrever são atividades que devem ser conduzidas 

paralelamente, assim como a alfabetização e o letramento. Na tarefa de alfabetizar e, 

ao mesmo tempo, tornar o educando letrado, não existe um conceito que seja mais 

importante que o outro, pois ambos têm o mesmo valor. Sabemos que a escola não é a 

única responsável pela formação de leitores, mas como um espaço primordial para a 

aprendizagem, deve criar as condições necessárias para a alfabetização e o 

letramento. Neste processo, a escola tem a função de preparar o professor e o aluno 
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para a realidade na qual estão inseridos, dando-lhes subsídios para que possam usar a 

leitura e a escrita nas mais diversas situações de comunicação vivenciadas em seu 

cotidiano.  

A esse respeito Soares (2004) diz que 

 

a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de 
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 
2004, p. 25 – grifos da autora). 

 

Letramento está ligado às práticas sociais de leitura e de escrita. Torna-se, pois, 

letrado o indivíduo que não só desenvolve as habilidades de ler e escrever, mas 

também as habilidades de utilizar a leitura e a escrita em situações do cotidiano e em 

contextos sociais, ou seja, sabe usar suas habilidades de leitura e de escrita para 

circular nos meios sociais. Assim sendo, alfabetizar, apenas, não garante a formação 

de sujeitos letrados. Um processo não substitui o outro, ao contrário, trata-se de 

processos complementares. 

 

2.1 O letramento e a formação do leitor 
 
 

Segundo Soares (1998), a origem do termo letramento está ligada à necessidade 

de definir o estado ou a qualidade daquele que utiliza a leitura e a escrita como uma 

prática social, e envolve o ler e o escrever nas dimensões individual e social.  

Do ponto de vista da sua dimensão individual, o letramento refere-se às 

condições que o sujeito adquiriu para operar cognitivamente sobre o texto escrito a 

partir do desenvolvimento de habilidades de leitura. Estas estendem-se da habilidade 

de traduzir, em sons, sílabas sem sentido a habilidades cognitivas e metacognitivas15, 

aplicadas a diferentes tipos de materiais (SOARES, 2012b). Lembremos também que a 

leitura e a escrita são processos diferentes, porém complementares, e que o letramento 

envolve ambos. 

Na dimensão individual do letramento, para Soares a leitura é vista como uma 

„tecnologia‟, como um conjunto de 

                                                           
15

 Segundo Kleiman (2013, p. 74), habilidades metacognitivas seriam [...] “operações realizadas com 
algum objetivo em mente, sobre as quais temos controle consciente, no sentido de sermos capazes de 
dizer e explicar a nossa ação”. 
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[...] habilidades linguísticas e psicológicas, que se estendem desde a habilidade 
de decodificar palavras escritas até a capacidade de compreender textos 
escritos. Essas categorias não se opõem, completam-se; a leitura é um 
processo de relacionar símbolos escritos a unidades de som e é também o 
processo de construir uma interpretação de textos escritos (SOARES, 2012a, p. 
68-69, grifos da autora).  

 

Nesta visão, a leitura envolve várias habilidades que vão desde a decodificação 

de símbolos escritos até a interpretação de sequência de ideias; para que isso ocorra é 

necessário usar diferentes materiais de leitura, como livro didático, literatura, jornais, 

revistas e etc. e em diversas situações para a formação de leitores. 

Na dimensão social do letramento devemos partir do pressuposto de que 

letramento se refere não só à capacidade de traduzir o escrito em unidades sonoras ou 

as habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, em determinado contexto, mas 

também a relação que se estabelece entre essas habilidades e conhecimentos e as 

necessidades, os valores e as práticas sociais. Nas palavras de SOARES (2012a, 

p.72), "letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é 

o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 

envolvem em seu contexto social”.  

De acordo com Street (apud SOARES, 2012a, p. 75), letramento é "um termo-

síntese para resumir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita". As formas 

que as práticas de leitura e escrita assumem em determinados contextos sociais 

exigem a reflexão sobre o significado político e ideológico do letramento, não mais 

considerando-o como um fenômeno “autônomo”, mas percebendo que este “depende 

fundamentalmente das instituições sociais que propõem e exigem essas práticas” 

(STREET, apud SOARES, 2012a, p. 75). 

As práticas sociais que utilizam a escrita, segundo Soares (2004), passaram a 

ser objeto de aprendizagem na escola e foram transformadas ao longo desse processo. 

O letramento escolar é caracterizado pelas “habilidades de leitura e escrita 

desenvolvidas na e pela escola – e o letramento social – pelas habilidades demandadas 

pelas práticas de letramento que circulam na sociedade” (SOARES, 2004, p. 100). 

Para Kleiman (2006), o professor é o responsável por inserir os alunos nas 

práticas de letramento no contexto escolar. A escola é um espaço de diversidade de 

demandas atribuídas ao trabalho docente, sendo um deles a inserção dos alunos nos 

eventos e nas práticas sociais, podendo oferecer múltiplas possibilidades para o 
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professor ressignificar a sua prática, atribuindo intencionalidade e promovendo 

aprendizagens significativas. Kleiman refere-se às práticas de letramento como  

 

“o conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um 
determinado objetivo numa determinada situação, associadas aos saberes, às 
tecnologias e às competências necessárias para a sua realização” (KLEIMAN, 
2005, p.12).  
 
 

Quando isto acontece nos contextos escolares, as práticas letradas passam a 

ser um tipo de prática social que desenvolve habilidades e competências, visto que a 

escola é um espaço indicado para que essas práticas aconteçam, porém não é o único. 

É necessário que o professor busque desenvolver, cotidianamente, estratégias que lhe 

permitam a necessária autonomia para mobilizar as capacidades e os recursos que 

conhece de outras situações para uma nova situação e, assim, continuar seu processo 

de letramento ao longo da vida. 

 
2.2 O professor como formador de leitor 

 

Aprender a ler envolve muito mais que percepções: ouvir, passar os olhos, ver. 

Ler é uma atividade de cumplicidade que requer envolvimento por parte daquele que lê 

e daquele que escreveu. Para o leitor, esse envolvimento parece ser maior ainda, pois 

exige a capacidade de vivenciar a história, colocando-se como autor e/ou personagem. 

Assim, Foucambert (1994) descreve três aspectos que deverão estar simultaneamente 

presentes desde o início do aprendizado da leitura: 

 

- Aprender a ler com textos, não com frases, menos ainda com palavras, jamais 
com sílabas... 
- Aprende-se a ler lendo textos que não se sabe ler, mas cuja leitura se tem 
necessidade. Lê-los é procurar as respostas às perguntas que nos fazemos... – 
e, portanto, aprender a ler – é negociação entre o conhecido, que está na nossa 
cabeça, e o desconhecido, que está no papel; entre o que está atrás e o que 
está diante dos olhos. É um trabalho de detetive que utiliza índices (paginação, 
palavras conhecidas...) para elaborar hipóteses, verificá-las com base em 
outros índices, voltar aos pontos que permanecem obscuros, com ajudas 
externas, etc. 
- As estratégias empregadas nesses atos de leitura serão analisadas e 
comparadas pelos diferentes atores que refletem sobre sua prática [...] 
(FOUCAMBERT, 1994, p.37-38). 
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A partir dos estudos do autor, em sala de aula, é necessário que o professor-

alfabetizador desenvolva práticas de leitura para que o aluno atribua sentido e 

compreenda o que está sendo lido. Os textos podem e devem atender às mais diversas 

finalidades: informar sobre um evento que interessa à turma, estudar e adquirir 

conhecimentos ou por simples prazer, por exemplo. Isso significa que, desde a 

educação infantil, quando as crianças ainda não leem convencionalmente, é essencial 

que o professor estimule o desenvolvimento de uma postura de busca e elaboração de 

significados diante dos textos que circulam na escola e em seu cotidiano.  

Tais ideias são corroboradas com os postulados de Solé (1998, p. 52) quando 

afirma que “ler não é decodificar, mas para ler é preciso saber decodificar”. A 

decodificação é, desse modo, uma parte importante da leitura que ajuda o leitor a 

estabelecer relações. À medida que ele vai decodificando as informações do texto, 

constrói unidades de sentido entre estas e os seus conhecimentos prévios, ou seja, 

processa a compreensão do que está sendo lido (CAFIERO, 2005). Neste sentido, é 

importante que os professores incentivem e trabalhem com a leitura de forma 

sistematizada, desde os seus primeiros anos, para que percebam as habilidades de 

codificar e decodificar e a compreensão leitora como necessárias para se constituírem 

um leitor que goste de ler, e se sintam capazes de realizar as atividades de leitura. Para 

Kleiman, a compreensão leitora  

 
[...] é a faculdade – no sentido de capacidade cognitiva complexa – de entender 
os significados dos textos escritos. É também o processo por meio do qual são 
postas em funcionamento as estratégias cognitivas e habilidades necessárias 
para compreender, que permitem que o leitor extraia e construa significados do 
texto, simultaneamente, para fazer sentido na língua escrita (KLEIMAN, 2015, 
s/p). 
 
 

A utilização da silabação como estratégia única de leitura, bem como a 

memorização arbitrária e a fragmentação dos textos são estratégias reducionistas que 

não contribuem, significativamente, para a aprendizagem da leitura. Nas salas de 1º 

ano, foco dessa pesquisa, as atividades de leitura devem ser atividades de reflexão da 

língua, somente possíveis mediante a apropriação do texto pelo aluno. Kleiman (2013) 

exemplifica e nos leva à reflexão sobre se o leitor apenas identifica as letras. Ao 

solicitarmos a leitura de uma sequência, como – as estruturas –, ele fará a leitura letra 

por letra, a-s-e-s-t-r-u-t-u-r-a-s, e 
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não conseguirá manter essas unidades na memória de trabalho, porque deverá 
esvaziar as primeiras letras na sequência quando a sétima, ou oitava, ou nona 
letra chegar à memória. Em termos de compreensão, ele não terá conseguido 
apreender essa sequência, não terá sequer lido as duas palavras, uma vez que 
as partes não se integram num todo significativo (KLEIMAN, 2013, p. 51). 

 

Kleiman (2013) alerta que, ao refletirmos sobre as práticas de leitura na escola, 

não percebemos seus objetivos ou propósitos. A falta de metas para a leitura nessa 

etapa da educação formal, em que as crianças, por não terem ainda os saberes 

necessários para realizar a leitura, tornam o ato de leitura uma tarefa entediante e 

árdua para o aspirante a leitor. Para a autora, é preciso levá-las a refletir sobre o 

processo de formação das letras em sílabas, de sílabas em palavras, de palavras em 

frases e em textos. A percepção de que existe uma forma convencional de escrita, a 

qual não pode ser modificada aleatoriamente, irá auxiliá-las no processo de 

decodificação, para formar palavras. A ausência dessa percepção impossibilitará a 

atividade de leitura.  

Desse modo, a escola deve assegurar a vivência de práticas concretas de 

leitura, ratificando a ideia, defendida por Kleiman (2013) e Solé (1998), entre outros, de 

que a prática de leitura na escola deve partir de um texto ao qual o leitor possa atribuir 

sentidos e tornar as informações obtidas significativas para sua vida. E a decodificação 

apenas não será suficiente para aprender a ler e a fazer uso social dessa ferramenta. A 

decodificação é um passo importante no processo de leitura, conforme expusemos 

anteriormente, no entanto, não se deve tomar a decodificação como única estratégia 

para o ensino da leitura. A consequência de um trabalho de leitura que não sai do nível 

da decodificação na aprendizagem do leitor, implica na impossibilidade desse sujeito 

adentrar no mundo da cultura letrada. Por isso, é essencial  

 

[...] que sejam oferecidas condições para que as crianças entrem em contato 
com uma ampla diversidade de textos, em diferentes contextos de interação, 
para que possam ampliar capacidades comunicativas e, assim, utilizar a língua, 
buscando os efeitos de sentido pretendidos (LEAL; MORAIS, 2006, p. 7). 

 

Enquanto atividade social, o ato de leitura é complexo. Nesse contexto, Cafiero 

(2005) adverte que esse processo é mediado pela pertinência de conhecimentos 

prévios, imprescindíveis para que se estabeleçam as relações entre o que está sendo 
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proposto e o que o aluno já sabe. Isso pressupõe que a leitura é também uma atividade 

cognitiva. Segundo a autora, 

 

quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais 
que vão além da decodificação e utilizam estratégias, algumas 
inconscientemente e outras conscientemente. Como atividade social, a leitura 
pressupõe a interação entre um escritor e um leitor que estão distantes, mas 
que querem se comunicar (CAFIERO, 2005, p. 8). 

 

A esse respeito, Solé (1998) considera que, durante a vida do indivíduo, há um 

acúmulo de informações e são construídas representações da realidade, graças às 

interações que são realizadas uns com os outros – principalmente com aqueles que 

exercem a função de educadores – e que, a cada momento da história esses 

conhecimentos são relativos e ampliáveis, auxiliando o leitor a compreender o texto. 

Destacamos, por isso, a contribuição de Freire (1989, p. 13), para quem a “leitura da 

palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de 

„escrevê-lo‟ ou de „reescrevê-lo‟, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 

consciente”. Com esta afirmação, o autor problematiza a noção de conhecimentos 

prévios, dizendo que estes se ampliam à medida que vivenciamos situações, em nosso 

cotidiano, em que a leitura de mundo e a leitura da palavra mais que se associarem, 

complementam-se, completam-se, se ressignificam e fazem sentido para o leitor. Desse 

modo, 

 
Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante [...] Ler é 
procurar ou buscar criar a compreensão do lido [...] ler é engajar-se numa 
experiência criativa em torno da compreensão. Da compreensão e da 
comunicação. E a experiência da compreensão será tão mais profunda quanto 
sejamos nela capazes de associar, jamais dicotomizar, os conceitos 
emergentes na experiência escolar aos que resultam do mundo da 
cotidianidade (FREIRE, 1997, p. 20). 

 

No caso dos professores que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

para que eles tornem eficiente o uso social da leitura, é fundamental que proporcionem 

momentos significativos de leitura, tornem-se modelos de leitores e fomentem a 

apropriação da linguagem escrita, ainda que os educandos desse nível de ensino não 

saibam ler convencionalmente. Sendo assim, o trabalho com a leitura deverá indicar 

suas finalidades e objetivos, propondo diferentes situações em que os alunos possam 

aprender a ler, construindo a sua autonomia leitora.  
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A formação do leitor (professor) para a leitura deve possibilitar o diálogo e a 

reflexão entre a teoria e a prática, entre os leitores e a prática pedagógica adotada pelo 

profissional docente, para que possa avançar em seus processos de formação leitora e 

para o ensino da leitura, isto é, para o desenvolvimento das habilidades e das 

competências leitoras e a aprendizagem e adoção de estratégias de ensino de leitura.  

 

2.3 Modalidades de leitura na formação e na sala de aula 

 

Tendo em vista que em sala de aula e na formação devemos lançar mão de 

diversas práticas de leitura para a formação do professor e dos alunos leitores, faremos, 

a seguir, uma breve apresentação conceitual de algumas dessas práticas. Cagliari 

(2001) refere-se às práticas de leitura presentes na escola e fora dela como „tipos de 

leitura‟. Entretanto, optamos por usar a nomenclatura „modalidades de leitura‟, para que 

tipos de leitura não sejam confundidos com tipologia textual. São elas: a leitura deleite, 

a leitura colaborativa ou compartilhada, a leitura em voz alta ou oral, a leitura silenciosa 

ou visual, a leitura por alto e a leitura de imagem/leitura de livro de imagem.  

Iniciamos com a leitura deleite que, de modo geral, é concebida como a leitura 

de textos literários. Trata-se de uma leitura associada à ideia equivocada, embora 

corriqueira, de que todo texto literário é fonte de entretenimento. Além disso, está 

também associada à concepção de que sua leitura implica numa reflexão sobre a vida. 

No Caderno de Formação do PNAIC, por exemplo, é caracterizada como uma 

estratégia formativa permanente, de dimensão, simultaneamente, lúdica e reflexiva: 

 

Essa estratégia é muito importante nos processos de formação de professores 
alfabetizadores, pois favorece o contato do professor com textos literários 
diversos. O momento de leitura deleite é sempre de prazer e reflexão sobre o 
que é lido, sem se preocupar com a questão formal da leitura. É ler para se 
divertir, sentir prazer, para refletir sobre a vida. Tal prática, no entanto, não 
exclui as situações em que se conversa sobre os textos, pois esse momento 
também é de prazer, além de ser de ampliação de saberes (BRASIL, 2012a, p. 
29). 

 

Chamamos a atenção para o envolvimento com o texto que a leitura deleite, 

apresentada pelo PNAIC, busca fomentar entre professores e alunos. De acordo com a 

definição dada, não se deve restringir a leitura deleite apenas ao universo literário, 

sendo possível, especialmente para os alunos, a leitura de textos de gêneros diversos. 
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Isso porque se a leitura deleite está associada ao desenvolvimento do gosto pela 

leitura, é recomendável que o leitor compreenda que, em suas práticas sociais, o texto 

– literário e não literário – assume funcionalidades e sentidos amplos. 

A definição apresentada pelo PNAIC indica a ausência de uma reflexão sobre o 

papel e a formação leitora do professor-alfabetizador. Sendo assim, a este profissional 

é atribuído o papel de despertara paixão pela leitura, como se o ato de ler fosse uma 

habilidade natural, inata do ser humano, sem quaisquer implicações sociais, ou seja, 

sem o ensino formal da leitura, pois para que o educando seja um leitor, de acordo com 

essa concepção, faz-se necessário apenas que o professor o estimule.  

Assim, da mesma maneira que devemos levar em consideração o fato de que 

muitas crianças só têm acesso a livros de literatura ou a livros, de modo geral, na 

escola, devemos atentar para a necessidade de uma formação que se volte para os 

professores/leitores, para que oportunizem a aprendizagem e estimulem os alunos a ler 

textos (poesias, contos, fábulas, rótulos, manchetes), a dominar procedimentos próprios 

de um leitor experiente (que adequa o tom de voz ao texto, dá ritmo à leitura, que 

pronuncia as palavras para produzir efeitos na recepção de quem ouve etc.), que sabe 

selecionar os textos de acordo com a situação, que tem conhecimento de estratégias 

de leitura para ler e tantas outras habilidades necessárias ao ato de quem lê para 

formar leitores.  

A segunda modalidade é a leitura colaborativa, que é a compreensão textual 

mediante a interação entre aquele que lê – professor ou aluno  – e aqueles que ouvem 

–  professores e alunos. O professor que trabalha com o ciclo de alfabetização precisa 

entender que, nesse período, o aluno ainda não tem autonomia para realizar a leitura, 

entretanto, em colaboração com o outro, recupera ou dá sentido ao que é lido.  

Na organização dessa modalidade de leitura, o professor deve ter clareza dos 

objetivos que quer alcançar e que se referem aos conteúdos que devem ser 

aprendidos. Sendo assim, os questionamentos que o docente deve fazer a respeito do 

texto, juntamente com a classe, antes, durante e depois da leitura (Solé, 1998), 

assumem a função de favorecer, instigar, motivar e observar aspectos do texto que 

podem passar despercebidos para os educandos. Lembramos, por isso, do papel do 

professor e das ações necessárias para promover a busca de sentido, em um 

movimento de colaboração e mediação explícita entre os leitores.  
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Referindo-nos ainda à leitura colaborativa, tal prática leitora tem características 

semelhantes ao que Solé (1998) denomina de leitura compartilhada, isto é, o 

desenvolvimento da compreensão leitora mediada pela formulação de previsões e 

perguntas sobre o que foi lido, o esclarecimento de possíveis dúvidas e um resumo 

sobre o texto. Para apresentar esse comportamento diante do texto, o leitor se utiliza de 

estratégias, nem sempre conscientes, mas que se tornam explícitas quando o 

professor, ao planejar uma situação de leitura, tem como objetivo o ensino dessas 

estratégias.  

A leitura colaborativo/compartilhada, por um lado, auxilia na compreensão do 

texto, e, por outro, possibilita a aprendizagem sobre o uso de estratégias de leitura que 

serão necessárias, ao longo da formação leitora, para se tornar um leitor autônomo. A 

esse respeito, Solé diz que “se ensinamos um aluno a ler compreensivamente e a 

aprender a partir da leitura, estamos fazendo com que ele aprenda a aprender, isto é, 

com que ele possa aprender de forma autônoma em uma multiplicidade de situações” 

(1998, p. 47). 

Observamos, ainda, no conjunto de modalidades de leitura, a leitura em voz alta 

ou leitura oral, comuns nas turmas em que as crianças não leem convencionalmente, 

como na Educação Infantil e no 1º ano, em que ouvem as histórias lidas pelos adultos. 

Assim, “ouvir uma leitura equivale a ler com os olhos, a única diferença reside no canal 

pelo qual a leitura é conduzida do texto ao cérebro” (CAGLIARI, 2001, p. 156). O autor 

indica semelhanças e diferenças entre o processo de ouvir a leitura e ouvir a fala, a 

prosódia16 (seu ritmo, entonação, a cadência da leitura) é diferenciada entre a leitura e 

a contação de histórias, por exemplo. Isso porque a fala é espontânea e a leitura parte 

do que está escrito, porém o processamento fonético é o mesmo. Isso significa dizer 

que o educando decodifica e processa os sons que chegam aos seus ouvidos de modo 

semelhante nos atos de leitura e de fala.  

Durante a leitura em voz alta ou leitura oral, como também durante uma 

conversa, o educando percebe os sons, examina as combinações das imagens 

acústicas e vai, aos poucos, atribuindo a cada conjunto de sons, isto é, às palavras, um 

                                                           
16 Segundo Scarpa (1999), os estudos linguísticos indicam que a prosódia refere-se aos aspectos 

relaciona dos à intensidade, altura, duração, pausa, velocidade de fala, tom, entonação e ritmo da língua.  
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conceito, de acordo com o conhecimento de mundo que possui. O leitor vai construindo, 

assim, os sentidos do texto oralizado, ainda que não de forma definitiva. 

Para Solé (1998), a leitura oral ou em voz alta realizada na escola pretende 

verificar, de forma válida, se os alunos leem com clareza, rapidez, fluência, respeitando 

a pontuação e dando a entonação necessária. A autora alerta, contudo, para o 

equívoco de acrescentar a esta modalidade a exigência da compreensão do que foi 

lido. Isso porque para atender a esse objetivo, a leitura deveria acontecer de forma 

individual e silenciosa, precedendo a leitura em voz alta, com o aluno seguindo o seu 

próprio ritmo e elaborando sua compreensão. Inclusive, no caso dos alunos que estão 

na fase inicial do desenvolvimento da leitura, o professor deve dar pistas (por meio das 

gravuras, título do texto, levantando hipóteses, questionamentos), ensinando 

estratégias para que ocorra a decodificação e compreensão do texto lido. 

Como as demais modalidades aqui explicitadas, essa modalidade leitora deve ter 

objetivo claro e ser subsidiada por um planejamento. O professor pode, assim, ser um 

modelo de leitor para as crianças, além de oportunizar a ampliação do vocabulário e a 

apropriação da linguagem escrita antes mesmo de os educandos saberem escrever ou 

ler convencionalmente. Embora a leitura em voz alta venha sendo criticada por seu uso 

excessivo nas escolas, devemos refletir sobre essa prática, visto que nem sempre a 

leitura silenciosa será adequada para textos feitos para serem lidos oralmente ou 

mesmo escutados (CAGLIARI, 2001), isto é, os textos de tradição oral, tais como as 

cantigas de roda, poemas, parlendas e quadrinhas. 

A quarta modalidade destacada é a leitura silenciosa ou visual. Trata-se de uma 

leitura que é realizada visualmente, sem o recurso da voz. Segundo Cagliari (2001), 

apresenta vantagens em relação às outras pelo fato de não inibir o leitor “por questões 

linguísticas, como permite ainda uma velocidade de leitura maior, podendo ele parar 

onde quiser e recuperar passagens já lidas, o que a leitura oral não costuma permitir”. 

(CAGLIARI, 2001, p.156). No entanto, no início do processo de aquisição da leitura, 

essa modalidade torna-se pouco produtiva. Além de não permitir a intervenção do 

professor, os alunos a realizam de forma fragmentada, por ainda não lerem 

convencionalmente. 

Nessa perspectiva, Kleiman (2013) lembra que o leitor inexperiente não 

compreende o texto durante a leitura, seja ela silenciosa ou em voz alta, mas somente 
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no diálogo, que permite a discussão sobre o conteúdo e sobre os aspectos mais 

relevantes do texto. Para que haja a compreensão, é fundamental a interação com o 

outro e com o texto de forma sistematizada. Devemos avaliar, portanto, para que 

grupos e em que situações essa modalidade vai beneficiar o leitor ou colocá-lo à 

margem. Isso porque se o leitor não lê com autonomia, a leitura será uma atividade que 

gerará dificuldade ou mesmo se tornará impossível de ser realizada.   

Observamos, ainda, entre as modalidades leitoras, a leitura por alto. Esta se 

caracteriza por ser uma leitura rápida, superficial de um ou vários textos. Geralmente é 

realizada de forma silenciosa e individual, na qual o leitor busca a ideia chave ou o 

entendimento do texto como um todo, sem a preocupação de realizar uma leitura mais 

cuidadosa. Essa modalidade é muito comum nos encontros de formação e nas escolas, 

nas atividades em que são lidos fragmentos de um texto, um informativo etc.  

Para Cagliari (2001) esta modalidade apresenta vantagens e desvantagens. Isso 

porque tanto pode conduzir o leitor a uma interpretação falsa do texto – se o conteúdo 

for desconhecido do leitor –, como também permite acelerar o processo de leitura, 

garantindo “uma compreensão razoável de um texto, inclusive no sentido de saber se 

vale a pena uma leitura mais cuidadosa ou não” (CAGLIARI, 2001, p. 160). Assim 

sendo, podemos caracterizar a leitura por alto como um ato que pode levar a ler um 

grande número de textos em um ritmo acelerado, sem profundidade e sem reflexões 

críticas a respeito do que é lido.  

A leitura de imagem/leitura do livro de imagem permite criar situações, em que os 

personagens ganham vida de acordo com a vontade do leitor, sua inspiração, seus 

sentimentos. Segundo Manguel (2001) o que vemos e lemos de uma imagem se dá 

com base nas nossas experiências, ou seja, nos conhecimentos prévios que permitem 

fazer as relações e identificações e a leitura surge como a ação que permite explorar/ler 

a imagem, e esta pode nos captura. Portanto, dois leitores fazendo a leitura de uma 

mesma imagem podem criar situações diferenciadas, podendo haver algo que seja 

comum, porém provocará diferentes efeitos de sentidos, pois o ato de ler é individual.  

As imagens auxiliam na construção dos sentidos que serão diferentes de um 

leitor para outro, pois cada um leva para o texto/imagem suas experiências, seus 

conhecimentos. E nesse jogo entre o que nos olha e o que vemos, a leitura surge como 
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a ação que nos permite explorar a imagem, “saboreá-la em seus diversos significados, 

criando distintas interpretações” (PILLAR, 2011, p.17).  

Na leitura de imagem como elemento que auxilia a compreensão do texto e a 

construção de sentidos, deve-se ter o cuidado de não fazer qualquer leitura, pois o 

texto/imagem foi criado por alguém que quer comunicar algo e, portanto, devemos 

considerar “[...] todas as marcas do texto” (CAFIERO, 2005, p. 62), não apenas a 

imagem, mas objetivo/finalidade, seleção das palavras, organização das frases etc. As 

imagens auxiliam o uso das estratégias de leitura em que o leitor faz antecipações, cria 

hipóteses e/ou realiza inferências que serão verificadas durante e após a leitura ou com 

o passar das imagens.   

As modalidades explicitadas caracterizam-se pelos objetivos de leitura, e o uso 

tem relação direta com sua finalidade. Quando se lê há um determinado objetivo, a 

partir do qual o leitor seleciona e utiliza estratégias diferentes para alcançá-lo. Essas 

são experiências primordiais para a formação de um leitor autônomo. 

 

2.4 O ensino da leitura: estratégias para aquisição da leitura 

 

Nas práticas de leitura, para que o leitor possa interagir com o texto e o autor e 

haja a produção de sentido, o leitor utiliza-se de várias estratégias. O conceito de 

estratégia que orienta esse trabalho é o que defende Solé (1998), e refere-se aos 

procedimentos adotados pelo leitor para compreensão do que está lendo e que podem 

ser planejados para ser usados antes, durante e depois da leitura. Ressaltamos que, no 

conjunto do ensino dessas estratégias, o papel mediador17 do professor-alfabetizador é 

conforme Vygotsky escreveu em 1932, que é “[...] é pela mediação dos outros, pela 

mediação do adulto que a criança se incumbe de atividade. [...] Desse modo, as 

relações da criança com a realidade são, desde início relações sociais” (IVIC, 1989, 

apud DANIELS, 2003, p. 29). Representando assim as possibilidades de relação 

sujeito-objeto. 

                                                           
17

 “Mediação, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento acrescenta ainda 
que, “o processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é fundamental para o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o homem dos outros animais. A 
mediação é um processo essencial para tornar possíveis as atividades psicológicas voluntárias, 
intencionais, controladas pelo próprio indivíduo” (OLIVEIRA, 2002, p. 26; 33). 
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Desse modo, segundo Solé (1998, p. 70), “[...] se as estratégias18 de leitura são 

procedimentos e os procedimentos são conteúdos de ensino, então é preciso ensinar 

com estratégias para a compreensão dos textos”. As estratégias devem ser ensinadas 

de forma geral, para que as crianças tenham um amplo repertório de habilidades e 

saibam utilizá-las com competência em diferentes situações e textos, e que ao 

querermos classificar ou listar essas estratégias corremos risco “[...] de transformar o 

que é um meio em um fim do ensino em si mesmo” (SOLÉ, 1998, p. 73).  

Para Solé (1998), as estratégias de leitura são utilizadas quase que 

simultaneamente. Assim, para cada situação de leitura utilizamos diferentes estratégias. 

Isso significa dizer que não existe uma ordem estática. O professor se dá conta do que 

está realizando, em sala de aula, quando está trabalhando com leitura e se propõe a 

analisar, com cuidado, o processo, e como ele está sendo realizado. Tal habilidade não 

acontece com as crianças no processo inicial de desenvolvimento das suas habilidades 

leitoras.  

Para Solé (1998, p. 25), “fazemos previsões sobre qualquer tipo de texto e sobre 

qualquer um dos seus componentes”, desde o título, o autor e as ilustrações presentes 

no texto. Por exemplo, prevemos o que está por vir e à medida que vamos avançando 

na leitura, vamos checando se as hipóteses levantadas por nós, inicialmente, 

confirmam-se ou não. E a depender do resultado dessas confirmações, vamos fazendo 

outras e novas previsões, isto é, vamos, durante todo o ato de leitura, fazendo 

inferências.  

 À medida que avançamos na leitura, vamos estabelecendo os sentidos ou 

obtendo informações por meio do que não foi dito, não foi explicitamente colocado no 

texto de forma escrita. Podemos também obter informações que extrapolam o que foi 

colocado no texto; são os elementos linguísticos-gramaticais e semântico-discursivos 

espalhados no texto ou evocados por ele que nos permitem fazer as inferências. Para 

Cafiero (2005, p. 34), inferir “significa produzir informações novas a partir da relação 

estabelecida entre informações que o texto traz e outras que já fazem parte dos 

conhecimentos do leitor”. São informações propositivas que não necessitam de 

explicação sobre o momento em que o texto é produzido. 

                                                           
18

 “Estratégia é uma ferramenta que utilizamos para atingir uma meta. São os meios para chegarmos a 
um fim. Ao usar uma estratégia, procuramos gastar menos recursos cognitivos e obter maiores 
resultados” (CAFIERO, 2005, p.8). 
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A partir desses postulados, é importante reconhecer o trabalho com os 

conhecimentos prévios, pois conforme Solé (1998), durante a vida, o professor acumula 

informações e constrói representações da realidade graças às interações que eles 

realizam uns com os outros, principalmente aqueles que exercem a função de 

educadores. E a cada momento da história, esses conhecimentos são relativos e 

ampliáveis, auxiliando as crianças a compreender o texto com o uso das estratégias. 

Assim, estará fornecendo subsídios para que se desenvolva a compreensão leitora.  

De acordo com a autora, ler é compreender e interpretar textos escritos de 

diversos gêneros textuais. Assim sendo, com diferentes intenções e objetivos, ensinar a 

ler é também contribuir, de forma decisiva, para a autonomia das pessoas, na medida 

em que a leitura é entendida como um instrumento necessário na sociedade letrada. E 

para Cafiero,  

A questão dos objetivos que o leitor se propõe a alcançar com a leitura é 
crucial, porque determina tanto as estratégias responsáveis pela compreensão, 
quanto o controle que, de forma consciente, vai exercendo sobre ela, à medida 
que lê (CAFIERO, 2005, p. 41). 

 

Desse modo, ao professor cabe propor a leitura de uma diversidade de gêneros 

textuais que façam sentido para atender a finalidades diferenciadas – contos, poesias, 

avisos, cantigas de roda, parlendas, adivinhas, receitas – que sejam significativas para 

seu grupo de alunos, assim como proporcionar um bom trabalho de exploração e 

compreensão dos textos utilizados, com um trabalho sistematizado, considerando o 

antes, durante e depois da leitura. Isso porque os alunos só compreenderão o 

significado à medida que interagirem com a leitura e com a escrita. Uma prática de 

leitura que possibilita o uso de estratégias acontece durante a leitura, e isto Cafiero 

(2005) conceitua como „pausa protocolada‟, ou seja, 

 

O texto vai sendo apresentado em partes, com interrupções estratégicas 
planejadas pelo professor. [...] A cada interrupção, o professor propõe 
perguntas que vão fazendo o leitor levantar hipóteses, antecipar 
acontecimentos, checar suas previsões (CAFIERO, 2005, p. 49). 

 

Segundo Solé (1998) e Cafiero (2005), em uma aula com leitura vale ressaltar as 

estratégias: antes da leitura é necessário oportunizar e acionar os conhecimentos 

prévios, fazer previsões e/ou levantar hipóteses, por meio de questionamentos e 

oferecendo pistas, como título, nome do autor, capa do livro, preparando o leitor para a 

realização da leitura, além de estabelecer o objetivo da leitura, que pode ser 
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reformulado à medida que se avança na leitura. Durante a leitura podem ser verificadas 

as hipóteses e as previsões que foram feitas a fim de confirmá-las ou não, para localizar 

informações no texto e fazer inferências. O uso das estratégias é uma forma de 

controlar e monitorar a leitura, levantando novas hipóteses e/ou previsões à medida que 

a leitura acontece. Após a leitura o leitor constrói uma compreensão global do texto, 

localiza informações que considera importante, articula informações de fontes variadas 

fazendo inferências, sintetizando e resumindo as informações do texto. Solé (1998, 

p.133) alerta que “[...] não é possível estabelecer limites claros entre o que acontece 

antes, durante e depois da leitura.” As estratégias de leitura (fazer previsões, levantar 

hipóteses, realizar inferências, verificar ou checar as informações) podem acontecer 

durante todo o processo de realização da leitura, quando o texto vai sendo processado 

e o leitor vai refletindo sobre o que leu, buscando a compreensão. 

Para Moreira (2009), os trabalhos conhecidos que falam sobre estratégias de 

leitura geralmente abordam as estratégias utilizadas por leitores fluentes e não por 

aqueles que estão em processo de aquisição da leitura. Estas estratégias a autora 

classifica como: pseudoleitura, recodificação, leitura integrativa, contínua e expressiva. 

A pseudoleitura é a fase que caracteriza o „fingir‟ que está lendo. As tentativas 

que as crianças fazem de adivinhar o que está escrito, geralmente com auxílio das 

imagens, [...] “podem se dar no nível da palavra, do sintagma ou da frase” (MOREIRA, 

2003, p. 178). 

Já a recodificação, segundo Moreira, é caracterizada pela “[...] leitura fonográfica 

em que a base está na correlação letra/som” (2003, p.178). Existem dois destes tipos 

de estratégia: a segmentação de letras e a segmentação das sílabas, que implicam na 

ausência de compreensão. 

A estratégia denominada leitura integrativa é comum em algumas crianças, na 

tentativa de recuperar o que foi lido nas unidades menores (sílabas), estando, nas 

unidades maiores (palavras), segundo Moreira, “[...] na maioria das vezes, constituída 

de sentido.” (2009, p. 82). 

A leitura contínua consiste na leitura ininterrupta e sem segmentação de palavras 

ou unidades maiores, com sentido e, segundo Moreira, podem ainda ocorrer nos níveis  

“[...] lexical, quando se lê uma palavra instantaneamente; sintagmático, quando um 
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sintagma é lido sem interrupção; frasal, quando se lê a frase como um todo, sem 

pausas indevidas” (2009, p. 82). 

E a leitura expressiva, que é realizada em voz alta, na tentativa de recuperar a 

prosódia do texto. O leitor proficiente, segundo Moreira, “[...] dá contornos 

entonacionais ao material lido, expressando ênfases, exclamações, entonações 

melódicas numa tentativa de recuperar a expressividade do texto lido” (2003, p. 179). 

Os professores-alfabetizadores precisam conhecer as estratégias utilizadas por 

seus alunos na aquisição da leitura para que, a partir daí, possam ajudá-los a avançar 

nesse processo.  

Além de motivar os alunos para e nas atividades de leitura, levando em 

consideração seus conhecimentos prévios com relação ao tema a ser trabalhado, 

oferecendo-lhes o suporte necessário para que possam construir um significado 

referente ao texto que vai ser lido, o professor deve ter critérios definidos na seleção 

dos materiais e atividades que serão utilizados e clareza dos objetivos. Solé diz que “só 

com ajuda e confiança, a leitura deixará de ser uma prática enfadonha para alguns e 

poderá se converter naquilo que sempre deveria ser: um desafio estimulante” (1998, p. 

92). 

Desse modo, a concepção de leitura do professor será decisiva na hora de 

planejar as atividades, pois, segundo Solé (1998, p. 90), “fará com que ele projete 

determinadas experiências educativas com relação a ela”, a leitura. A autora enfatiza 

ainda alguns aspectos que devem ser levados em consideração no ensino das 

estratégias de compreensão leitora:  

1. Professores e alunos devem estar motivados para aprender e ensinar a ler;  

2. As situações em que “se trabalha” a leitura e situações em que simplesmente 

“se lê” devem ser trabalhadas na escola;  

3. Se o professor não estiver lendo ao mesmo tempo, o aluno não acreditará 

que quem lê em silêncio, só por ler, tenha importância;  

4. A leitura não deve ser considerada competitiva, pois os alunos que encontrem 

alguma dificuldade no seu processo de aprendizagem irão evitá-la, 

contribuindo assim para seu fracasso;  

5. Diversificar o trabalho com a leitura, trabalhar em diferentes situações e 

finalidades para que as crianças possam compreender e compartilhar;  
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6. O professor deve refletir sobre a complexidade da leitura e as possibilidades 

que as crianças têm de enfrentar esta complexidade, oferecendo subsídios 

adequados para superarem os desafios.  

Essas são reflexões que o professor deve realizar antes de planejar as aulas e 

atividades de leitura para que os alunos possam desenvolver as estratégias de 

compreensão leitora. Isso porque elas “podem contribuir para que seu ensino e sua 

aprendizagem se tornem mais fáceis e produtivos” (SOLÉ, 1998, p. 91). 

Ensinar a ler passa pelo ensino das estratégias de leitura. Na escola, é primordial 

que a criança vivencie diversas práticas de leitura e que possa ir além de aprender a 

ler, ou seja, possa construir a sua autonomia leitora. É necessário que o professor 

conheça as estratégias e, como leitor experiente, lance mão delas para auxiliar aqueles 

ainda iniciantes neste processo, ensinando-lhes a usá-las de forma eficiente. 

No capítulo seguinte, será apresentado os procedimentos metodológicos e a 

caracterização dos espaços e sujeitos da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo foi organizado com o objetivo de apresentar o encaminhamento e 

percurso da pesquisa, o local, participantes, instrumentos e análise dos dados. 

Na tentativa de responder à questão da pesquisa, recorremos à abordagem 

qualitativa para compreender, descrever e explicar as ações vivenciadas pelos 

participantes no contexto de formação e na escola. A escolha por esta abordagem 

permitiu uma melhor compreensão do processo formativo dos professores-

alfabetizadores, o que inclui as relações que eles estabeleceram com o conhecimento, 

o estudo e o desenvolvimento de sua práxis. Segundo Bogdan e Biklen (1982) 

 

A pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção de dados descritivos, 
obtidos no contato do pesquisador com a situação estudada enfatiza mais o 
processo e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes (BOGDAN; 
BIKLEN, 1982, apud LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 14). 

 

Inicialmente, não houve uma preocupação em definir o método da pesquisa, que 

foi sendo desenhado no próprio processo de realização, pois segundo Gatti (2002, p. 

43) “Método não é algo abstrato. Método é ato vivo, que se revela nas nossas ações, 

na nossa organização do trabalho investigativo, na maneira como olhamos as coisas do 

mundo”. Entre as diversas modalidades de investigação qualitativa no campo das 

Ciências Humanas e Sociais, decidimos pelo viés metodológico do estudo de caso, por 

considerar as possibilidades de se apropriar da descrição e da análise das falas e 

observações realizadas durante a pesquisa.  

 De acordo com André (2005), os estudos de caso 

 

podem ser instrumentos valiosos, pois o contato direto e prolongado do 
pesquisador com os eventos e situações investigadas possibilita descrever 
ações e comportamentos, captar significados, analisar interações, compreender 
e interpretar linguagens, estudar representações, sem desvinculá-los do 
contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam. Assim, 
permitem compreender não só como surgem e se desenvolvem esses 
fenômenos, mas também como evoluem num dado período de tempo (ANDRÉ, 
2005, p. 65). 

 

No nosso histórico de formação docente, não tínhamos nos deparado em 

situação de pesquisa, investigação e, muito menos, de registro do que fazíamos e/ou 
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observávamos, e isto, de alguma forma, deixou uma lacuna em nossa formação. O 

ingresso no Mestrado Profissional tem sido uma oportunidade de inserção nesse 

universo que despertou um misto de prazer pela possibilidade de descobertas, 

aprendizagens, dando um novo significado à escola e ao trabalho docente, e houve um 

certo estranhamento/surpresa ao perceber essa ressignificação dos espaços e do 

trabalho que antes eram tão familiares, que muitas coisas passavam despercebidas ao 

olhar da professora. Numa tentativa de aliar esses “olhares” (professora/pesquisadora), 

temos nos deparado com o desafio de nos “despirmos” do juízo de valores e dessa 

carga histórica e cultural de quem atua na educação há 25 anos, para percebermos o 

campo rico que é a escola e seus atores sociais para a pesquisa e a transformação 

destas práticas e para a aprendizagem da docência. 

Entre o que foi planejado e o contexto da escola, deparamo-nos com a seguinte 

situação: na escola que, inicialmente, tínhamos entrado em contato, a professora do 

turno matutino havia sido removida para outra escola e lá estava em outra função; a 

professora substituta estava afastada da sala de aula há 8 anos e não participava da 

formação do PNAIC. A professora do turno vespertino esperava apenas algumas 

semanas para dar entrada na aposentadoria. Após algumas tentativas em escolas que 

correspondessem aos critérios pré-determinados (serem professores-alfabetizadores do 

1o ano do Ensino Fundamental, participarem da formação do PNAIC desde 2013, 

possuírem experiências em classes de alfabetização e serem efetivos na rede municipal 

de ensino, após muitas idas e vindas e repensar sobre o cenário da investigação, foi no 

final do mês de agosto de 2014 que iniciamos a pesquisa em uma escola municipal de 

um bairro periférico da cidade de Itabuna.  

Neste cenário de turbulência interna encontramos o lócus para o 

desenvolvimento da pesquisa: uma escola municipal que possui o Ciclo da Infância fase 

I, cujas professoras-alfabetizadoras faziam parte do Programa Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e estavam dispostas a participar da pesquisa.  

Para a pesquisa de campo, Silva (2000) enfatiza que, desde o início, o 

pesquisador vê-se inserido na estrutura de poder já estabelecida e em virtude da qual 

nem sempre pode desenvolver o tema do seu projeto apenas considerando os 

interesses que lhe são inerentes, mas implica inteirar-se das regras básicas do 

relacionamento do grupo e das hierarquias que são constituídas nas escolas. 
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3.1 A escola: o espaço de pesquisa 

 

A pesquisa aconteceu numa escola municipal da cidade de Itabuna-BA, que 

funciona desde 2001, e tem convênio com uma Igreja Evangélica (Batista) localizada 

em um bairro periférico da cidade. A escola possui dez turmas do CIN – Ciclo da 

Infância – fases I, II e III, que correspondem ao 1º, 2º e 3º anos, respectivamente, 

sendo 2 turmas do CIN I e/ou 1º ano, 4 turmas de CIN II ou 2º ano, e 4 turmas de CIN 

III ou 3º ano, distribuídas igualmente nos turnos matutino e vespertino. 

Na sua parte física, a escola possui salas de aulas amplas e com janelas. A sala 

de aula, cenário da investigação, é ampla e possui cinco janelas. O mobiliário possibilita 

as atividades em grupo e o uso de alguns recursos como jogos, alfabeto móvel, mesas 

e cadeiras adequadas às crianças de 6/7 anos de idade. As salas do 1º ano ficam no 

andar térreo, onde fica também a sala do 2º ano, além de dois banheiros, masculino e 

feminino.  

Na sala do 1º ano constavam livros de literatura em uma prateleira ao alcance 

das crianças e quatro caixas de livros do acervo de Obras Complementares do 

Programa Nacional do Livro Didático – (PNLD - MEC) (1º ano) que ficavam em cima do 

armário. Cada professora recebeu duas caixas contendo, em média, 25 títulos cada e 

com gêneros textuais diferenciados, como contos, poesias, receita e etc. e autores 

renomados no campo da literatura infantil, como Ana Maria Machado, Bartolomeu de 

Campos Queirós e Liliana e Michele Lacocca. 

O 1º andar possui três salas de aula e uma sala onde funcionam secretaria, 

diretoria e coordenação, além de ficar nela o acervo de livros da Biblioteca do 

professor, dicionários e os livros de literatura infantil do acervo anterior a 2012. Também 

tem um banheiro onde ficam armazenados, em prateleiras, os livros didáticos não 

utilizados. No 2º andar, funciona a cozinha, sala de informática equipada com doze 

computadores e uma impressora, pátio com mesas e cadeiras onde acontecem as 

atividades coletivas como a “Hora do Conto”, às segundas-feiras, as atividades 

comemorativas, culminância dos projetos e funciona também como refeitório (há 

cadeiras e mesas para lanche dos alunos e refeição também) de alunos do Programa 

“Mais Educação”. As reuniões de pais acontecem numa sala que fica ao lado da Igreja, 
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em outra rua, porém próxima à escola, onde também funciona uma das salas das 

atividades do Programa Mais Educação. 

 

3.2 Perfil das professoras-alfabetizadoras participantes da pesquisa 

 

Neste trabalho usaremos nomes fictícios ao fazer referência às professoras-

alfabetizadoras19 que participaram da pesquisa, para preservar sua identidade. Fizemos 

a opção de não identificá-las pelos nomes verdadeiros, mas por nomes de cores ao 

longo do texto. As cores representam, para nós, o colorido, a leveza da sala de aula e 

das crianças, mas também a sua diversidade e complexidade no processo de ensino e 

aprendizagem, de aquisição da leitura e da escrita em seus vários tons. À professora do 

turno matutino, chamaremos Lilás; e chamaremos de Rosa, a do turno vespertino. As 

professoras-alfabetizadoras participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE, cujo modelo encontra-se no apêndice D. 

Lilás tem 33 anos, ingressou na rede municipal em 2012, por meio de concurso 

público; possui 10 anos de experiência como docente e coordenadora pedagógica em 

escolas particulares. Relatou, na entrevista, que não se adaptou à função de 

coordenadora, preferindo retornar à sala de aula; e que durante o mesmo período 

também trabalhou como prestadora de serviço na Rede Municipal em salas de aula de 

4º e 5º ano. Formou-se em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, curso 

feito no período de 2001 a 2004, e este ano está cursando o 5º semestre de Direito 

numa Instituição particular da cidade.  

Rosa tem 34 anos, ingressou na rede municipal por meio de concurso público, 

em 2011, trabalhando em classes de Educação Infantil e, em 2013, iniciou sua 

experiência na turma do 1º ano. Possui mais de 12 anos de experiência em classes de 

Educação Infantil e Fundamental I, em escolas particulares, e relatou sua vontade de 

trabalhar com as turmas de 1º ano, pois já trabalhava com os alunos do II período, de 5 

anos de idade, com leitura, noções de escrita, números, identificação das letras e o 

nome da criança. É formada em Magistério e cursou Pedagogia numa Faculdade 

particular da cidade de Itabuna, no período de 2006 a 2009. Posteriormente fez 

especialização em Educação Infantil.  

                                                           
19

 As professoras-alfabetizadoras participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido/TCLE, cujo modelo encontra-se no Apêndice D. 
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Lilás e Rosa, desde 2013, conseguiram extensão de carga horária na rede 

municipal, ou seja, trabalham 40 horas semanais, sendo que 20 horas em regime de 

prestação de serviço. Lilás lecionava no turno vespertino em uma turma de 1º ano, o 

que, segundo a professora-alfabetizadora, possibilitava a utilização das mesmas 

atividades, projetos e leituras em ambas as turmas. Rosa, que trabalhava numa escola 

de Educação Infantil no turno matutino, turma do I Período, nos relatou que não tinha 

como aliar as atividades e projetos, pois as realidades eram diferentes; ressaltou que as 

leituras realizadas na referida turma eram levadas para casa, para fazer com a filha de 

4 anos. 

Na escola selecionada para ser o cenário da pesquisa, as turmas de 1º ano em 

que Lilás e Rosa trabalhavam eram formadas por alunos de 6 a 7 anos de idade, todos 

novatos na escola. Lilás trabalhava no turno matutino, tinha 24 alunos matriculados, 

sendo 13 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. A turma de Rosa funcionava no 

turno vespertino e tinha 26 crianças matriculadas, sendo 19 meninos e 7 meninas. 

Havia uma predominância de meninos, principalmente no turno vespertino. 

Destarte, as protagonistas dessa pesquisa foram duas professoras- 

alfabetizadoras do 1o ano do Ensino Fundamental (Ciclo da Infância – fase I). A direção 

e coordenação pedagógica da escola e a orientadora de estudos (OE) do PNAIC, 

responsável pela formação dessas professoras, foram informadas e envolvidas na 

pesquisa por estarem na escola e no contexto da formação (PNAIC).  

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Inicialmente, a coleta de dados aconteceu por meio de leitura dos Cadernos do 

PNAIC de Língua Portuguesa, em que buscamos identificar os conceitos de formação, 

leitura e metodologias para o ensino da leitura trazidos pelo Programa para a formação 

do professor-alfabetizador, além do material de registro das sessões de formação 

(pautas, textos) e fichas de observação. Para Guba e Lincoln (1981), o uso dos 

documentos apresenta algumas vantagens,  

 

[...] destacam o fato de que os documentos constituem uma fonte 
estável e rica. Persistindo ao longo do tempo, os documentos podem ser 
usados várias vezes e inclusive servir de base a diferentes estudos, o 
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que dá estabilidade aos resultados obtidos (GUBA; LINCOLN,1981, 
apud LÜDKE; ANDRÉ,  2013, p. 45). 

 

Documentos são úteis nos estudos de caso porque complementam informações 

obtidas por outras fontes. A leitura desses documentos serviu como fonte de 

informação para a compreensão dos conceitos de leitura e dos objetivos do PNAIC na 

formação do professor-alfabetizador, permitindo a identificação e organização das 

informações obtidas nos documentos, oportunizando uma reflexão e contextualização 

das informações contidas na fonte original. 

Em seguida, recorremos à observação (Apêndice B) como dispositivo para coleta 

das informações que estiveram presentes no trabalho de campo, nas sessões de 

formação do PNAIC realizadas com os professores-alfabetizadores. Na medida em que 

o observador “acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 

apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que 

os cerca e às suas próprias ações” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 31). Além da sessão de 

formação, foi realizado o acompanhamento nas salas de Lilás e Rosa para observação 

das práticas de leitura e compreensão de como se estabelece a relação de 

aprendizagem do professor para trabalhar com leitura em sala de aula.  

A observação, como objeto de investigação, possibilitou a escuta sensível das 

histórias e percursos formativos dos diversos atores sociais, participantes da pesquisa 

nos seus espaços de trabalho, num exercício de nos afastar dos conceitos prévios e 

permitir que os sentidos estejam abertos à complexa realidade em que estivemos 

inseridos. Assim sendo, durante a realização da pesquisa, observamos seis sessões de 

formação e o Seminário de Avaliação do PNAIC, vinte e seis aulas das professoras 

Lilás e Rosa, para compreender como os conteúdos e as vivências da formação foram 

percebidos, interpretados e postos em prática pelas professoras-alfabetizadoras e 

transformadas em experiência formativa. 

Outra técnica utilizada foi a entrevista (Apêndice C) semiestruturada, por ser um 

instrumento usado nas pesquisas das Ciências Sociais, desempenhando papel 

importante nos estudos científicos. Segundo Lüdke e André (2013, p. 34), a grande 

vantagem dessa técnica em relação às outras “é que ela permite a captação imediata e 

coerente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos”, dando possibilidade ao pesquisador de realizar um 
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diálogo individual com as professoras-alfabetizadoras participantes da pesquisa, 

promovendo, assim, um conhecimento sobre o objeto de estudo, como também a 

possibilidade do pesquisador rever seus conceitos já estabelecidos, pois “[...] sujeito e 

objeto só existem relacionalmente e nas interações que estabelecem entre si. Ambos, 

em suas interações, se influenciam e promovem mudanças [...]” (MINAYO, 2007, p. 

137).  

Para a realização da entrevista planejamos um roteiro para nos orientar durante 

a atividade e otimizar o tempo. A entrevista foi agendada com antecedência e 

combinamos, previamente, que caso não concluíssemos o trabalho, poderíamos marcar 

um segundo encontro.  Tentamos deixá-las à vontade para falar um pouco sobre suas 

experiências, como se deu sua escolha profissional, sua formação; para que narrassem 

o percurso que percorreram até chegar à sala do 1º ano. Durante as entrevistas, 

buscamos perceber a perspectiva de cada uma a respeito de como compreendiam a 

sua formação enquanto pessoa e profissional e como percebiam a relação entre elas e 

a formação do sujeito (aluno).  

A entrevista realizada com Lilás e Rosa foram registradas em aparelho de 

gravador de áudio e transcritas integralmente com o consentimento das participantes. 

Aconteceu nos seus respectivos turnos de trabalho e em dias também diferenciados, 

para que não alterassem a rotina de atividades com os alunos. Foi combinado com a 

gestão da escola que cada professora deixaria as atividades planejadas e organizadas 

para que pudessem ser liberadas sem prejudicar os alunos que permaneceram na sala 

com uma professora substituta. Durou cerca de 3 horas cada entrevista e não houve 

necessidade de um segundo encontro, pois concluímos o que fora planejado.  

As entrevistas foram realizadas na primeira quinzena de novembro de 2015. Foi 

colocado para as professoras que, depois da transcrição, retornariam para elas para 

que pudessem rever as falas e/ou complementar alguma informação. Porém as 

professoras preferiram não ler e deixar as falas como estavam inicialmente, sendo que 

a única alteração foi a retirada de expressões repetidas, buscando preservar o sentido 

original das falas. 

A leitura e a análise das entrevistas exigiram habilidade e avaliação minuciosa e 

nesse movimento de leitura e interpretação destes dados, sempre norteada pela 

questão da pesquisa, fomos questionando a relevância das informações que ajudaram 



68 

 

a identificar aspectos que revelassem as experiências formativas com leitura dessas 

professoras na sua formação, enquanto pessoas e profissionais, e a contribuição no 

processo formativo para o trabalho nas salas de aula do 1º ano. 

A análise do material produzido na pesquisa foi um processo que começou com 

a leitura dos Cadernos do PNAIC e com as observações nas sessões de formação, nas 

aulas de leitura em sala de aula, juntamente com as entrevistas e anotações em 

relação ao cotidiano da pesquisa. 

Com esse material, foram muitos os estudos para entender o „lugar‟ da leitura na 

formação do professor-alfabetizador/leitor e em sala de aula para formar o aluno leitor; 

buscar nas entrelinhas os significados que não foram ditos, mas que estão no discurso. 

Assim, para Macedo (2012, p. 209), “a significação real e profunda do material 

analisado reside além do que é expresso”. Trata-se, por isso, “de descobrir o sentido 

velado, em opacidade, das palavras, das frases e das imagens que constituem o 

material analisado”. Assim, fizemos a opção pela descrição do material empírico para 

apresentar o produto referente à pesquisa. O material foi analisado em seu conjunto, 

considerando a formação do leitor, a leitura e as práticas de leitura em sala de aula. 

No capítulo que segue será apresentada a organização do PNAIC, o conceito de 

leitura para este Programa e os eixos de aprendizagem na leitura. 
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CAPÍTULO 4 - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – 
PNAIC 
 

 
 

Neste capítulo, apresentaremos o PNAIC e os eixos de atuação previstos para 

atender seus objetivos e sua concepção de leitura. 

O PNAIC, instituído em 5 de julho de 2012, por meio da Portaria nº 867, de 4 de 

julho de 2012, surgiu no contexto dos programas de formação continuada oferecidos 

pelo Governo Federal em parceria com estados, municípios e Distrito Federal, como um 

conjunto de ações integradas cujo principal objetivo é garantir que os estudantes do 

sistema público de ensino, até o final do 3º ano do ensino básico, estejam alfabetizados 

em Língua Portuguesa e em Matemática.  

Almeja-se, com tal medida, reduzir distorções entre série-idade na Educação 

Básica nacional. Isso significa, para os envolvidos no Programa, melhorar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que, nos últimos anos, tem apresentado 

dados preocupantes a respeito da alfabetização, e contribuir com a formação e o 

aperfeiçoamento dos professores-alfabetizadores. 

  No que se refere aos auxílios técnico e financeiro aos estados, municípios e 

Distrito Federal que aderiram ao PNAIC, a Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013, indica 

que os recursos advirão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

para oferecer:  

 

I - suporte à formação continuada dos professores alfabetizadores; e 
II - reconhecimento dos resultados alcançados pelas escolas e pelos 
profissionais da educação no desenvolvimento das ações do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2013a, s/p). 

 

Desse modo, a fonte de financiamento para o desenvolvimento do PNAIC em 

todo o país é o FNDE, que fará a concessão de bolsas, das quais também trata a Lei nº 

12.601, no artigo 2º, parágrafo 1º, que serão disponibilizadas aos profissionais 

envolvidos “[...] conforme categorias e parâmetros definidos em ato do Ministro de 

Estado da Educação, e o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos, entre 

outras medidas” (BRASIL, 2013a, s/p). 

Os envolvidos no Programa devem acompanhar a eficácia e o resultado nas 

escolas e, desse modo, adotar as soluções corretivas das possíveis deficiências 
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apresentadas por localidade. As avaliações institucionais, como o Provinha Brasil e o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), são os instrumentos 

utilizados para acompanhar os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB).  

 A adesão ao Programa é opcional, contudo, ao aderir e implementar o PNAIC, os 

poderes executivos das esferas administrativas (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal) assumem o compromisso legal de: 

 

I. Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática. 
II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto aos 
concluintes do 3º ano do ensino fundamental. 
III. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às Ações do 
Pacto, para sua efetiva implementação (BRASIL, 2013b, s/p). 

 

 Os estados, municípios e o Distrito Federal se comprometem a alfabetizar as 

crianças em Língua Portuguesa e Matemática até os 08 anos de idade, além de 

participar das avaliações sistemáticas aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa (INEP) com as crianças concluintes do Ciclo Básico de Alfabetização. Assim, 

cabe aos estados apoiar os municípios na implementação do Programa. Nesse sentido, 

“dirigentes precisam assumir o compromisso não somente político, mas também social, 

de fazer cumprir tais princípios” (BRASIL, 2012a, p. 12). 

O PNAIC se orienta a partir de quatro eixos de atuação: 1. Formação continuada 

presencial para os professores-alfabetizadores e os orientadores de estudos com 

duração de 2 anos; 2. Materiais didáticos e pedagógicos, jogos de apoio a 

alfabetização, livros, obras complementares e dicionários; 3. Avaliações institucionais 

como o Provinha Brasil e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes/PISA, 

no intuito de acompanhar a eficácia e o resultado do Programa nas escolas e  

implementar soluções corretivas das possíveis deficiências apresentadas por 

localidade; 4. Gestão, controle social e mobilização, através de um Sistema Integrado 

de Monitoramento, Execução e Controle/SIMEC, que disponibiliza um sistema de 

gestão e monitoramento para assegurar a implementação das etapas no PNAIC, 

possibilitando o acompanhamento constante dos envolvidos. 
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4.1. O „lugar‟ da leitura no PNAIC  

 
A proposta do PNAIC de educação inclusiva acontece na perspectiva que 

considera a “[...] necessidade de que todos os estudantes tenham acesso ao 

conhecimento e avancem nas suas aprendizagens”. A aquisição da leitura e de outras 

habilidades estão relacionadas e devem possibilitar  

 

[...] à criança a aprendizagem não só da leitura e da escrita de palavras 
isoladas, mas da leitura e produção de textos, cumprindo a alfabetização a sua 
dimensão política e pedagógica, por meio da igualdade de oportunidades, 
considerando a diversidade de processos de aprendizagem e respeitando a 
heterogeneidade das turmas (BRASIL/MEC, 2012c, p. 6).  
 

Para que isto aconteça, é necessário que as crianças possam realizar atividades 

que possibilitem a reflexão sobre as características do Sistema de Escrita Alfabética 

(SEA), que estejam inseridas em situações de leitura e escrita com diferentes 

portadores de textos. Destaca que, nesta fase inicial, o professor cumpre o papel de 

mediador da turma, auxiliando os alunos na elaboração de objetivos e 

expectativas de leitura, na criação de hipóteses antes e durante o ato de ler, 

correlacionando os conhecimentos prévios dos aprendizes com aqueles que se 

pode reconhecer no texto, sejam explícitos ou implícitos (BRASIL/MEC, 2012b, 

p.8). 

O professor, como mediador no processo da leitura, oportuniza o uso das 

estratégias (levantamento de hipóteses, verificação), desenvolvimento de habilidades 

leitoras, motiva o aluno, valoriza seus conhecimentos prévios, faz com que o aluno 

reflita sobre o que está lendo, auxilia no seu processo de decodificação das palavras 

para que ocorra a compreensão.  

De acordo com o PNAIC, um estudante está alfabetizado quando é capaz de 

compreender o funcionamento da escrita, relacionando, para isso, os grafemas e 

fonemas. Nessa perspectiva, estar alfabetizado é ter a habilidade e a competência de 

ler, escrever e compreender os diversos textos escritos que circulam na sociedade. 

Indica ainda algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas no aprendizado da 

leitura; “(I) o domínio da mecânica que implica na transformação dos signos escritos em 

informações; (II) a compreensão das informações explícitas e implícitas do texto lido e 

(III) a construção de sentidos” (BRASIL, 2012e, p. 8). 
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Estas habilidades estão conectadas entre si e devem ser desenvolvidas 

concomitantemente, pois uma não se sobrepõe à outra. Alerta, ainda, sobre a 

importância das crianças ouvirem e lerem textos, mesmo que ainda não saibam ler 

convencionalmente, pois quanto mais se oportunizar essa atividade, mais aprimorada 

será a construção de sentidos.  

O Programa traz a concepção de que o ensino da leitura e da escrita na escola 

deve estar fundamentado em práticas sociais, isto é, nos diversos usos sociais que o 

educando pode fazer com a escrita e a leitura. Isso significa introduzir o educando, aos 

poucos, no mundo da cultura letrada. Nessa direção, o PNAIC se vale de 

 
uma concepção de alfabetização focada na inserção das crianças nas práticas 
sociais que, podem ser desenvolvidas metodologias que, de modo 
concomitante, favoreçam a apropriação do sistema alfabético de escrita por 
meio de atividades lúdicas e reflexivas e a participação em situações de leitura 
e produção de textos, ampliando as referências culturais das crianças (BRASIL, 
2012a, p. 20). 

 

O PNAIC mostra, ainda, situações de leitura compartilhada, em que o professor 

lendo em voz alta, auxilia “[...] as crianças a desenvolver conhecimentos sobre a escrita 

e estratégias de leitura que serão mobilizadas nas situações de leitura autônoma, ou 

seja, aquelas em que elas precisam ler sem ajuda” (BRASIL/MEC, 2012e, p.10). Propõe 

aos alunos do 1º ano, que ainda estão se apropriando do sistema de escrita alfabética, 

situações de leitura autônoma como: leitura de textos não verbais, de textos que sabem 

de cor (poemas, cantigas de roda, parlendas etc.).  Afirmando que “ler e escrever com 

autonomia [...] significa ler e escrever sem precisar de ledor ou escriba, o que só é 

possível nos casos em que as crianças dominam o sistema de escrita alfabética” 

(BRASIL/MEC, 2012e, p.31). 

De acordo com as orientações do PNAIC, nas diversas situações de leitura em 

sala de aula podemos trabalhar com as estratégias de leitura. Ainda que os estudantes 

estejam na fase de aquisição da escrita e iniciando o processo de desenvolvimento das 

habilidades e competências leitoras, os professores-alfabetizadores devem estimular os 

educandos a fazer antecipações de sentidos, levantar hipóteses e realizar inferências.  

Desse modo, poderão contribuir para que a criança aprenda sobre o conteúdo do 

texto e desenvolva estratégias de leitura para sua inserção em práticas sociais de forma 

lúdica. Como, por exemplo, nas situações de leitura com as pausas protocoladas ou 

leituras protocoladas (BRASIL, 2012f), em que o professor faz as pausas durante a 
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leitura, possibilitando a intervenção e participação do aluno no processo, possibilitando 

também o desenvolvimento de estratégias de compreensão leitora. Sendo assim, é 

essencial, para o seu aperfeiçoamento, vivenciarmos situações de leitura que sejam 

significativas em sala de aula.  

 O Programa indica que não bastará, ao educando, apenas dominar o Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA), ele precisa ser estimulado para além da decodificação da 

língua escrita. É necessário que os professores-alfabetizadores promovam e estimulem, 

em seus alunos, as habilidades de usos práticos, sociais e comunicativos que envolvam 

a escrita e a leitura, demonstrando, em sala de aula, situações reais e diversas em que 

serão estimulados a colocar em uso as habilidades comunicativas, sejam elas orais ou 

escritas.  

 Nessa direção, a proposta do PNAIC prevê que 

 

Aos oito anos de idade, as crianças precisam, portanto, ter a compreensão do 
funcionamento do sistema de escrita; o domínio das correspondências 
grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas irregulares 
e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais 
complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e 
de produção de textos escritos (BRASIL, 2012a, p.8). 

 

 Por isso a importância do desenvolvimento das ações planejadas de leitura pelo 

professor-alfabetizador e do planejamento didático cuidadosamente elaborado, que 

podem ajudar a realização dos objetivos de alfabetizar letrando. As estratégias, os 

recursos e as metodologias pensadas antes de adentrar a sala de aula são essenciais 

para o desenvolvimento da prática pedagógica e a aprendizagem dos alunos.  

Tudo isso leva o professor a refletir sobre sua prática, reconhecer os acertos e os 

erros ocorridos durante a realização das tarefas e das etapas da aula, acompanhar o 

nível de aprendizagem de seus alunos e traçar as metas, além das atividades que 

coloquem os educandos em situações que estimulem a ocorrência da leitura de 

maneira autônoma e de forma compartilhada, para que, assim, “possam desenvolver 

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

possibilitadas produções textuais de forma significativa” (BRASIL, 2012a, p. 7).  
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4.2 Eixos de leitura e direitos de aprendizagem: caracterização e proposta 

 

No que se refere às expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares 

que devem ser alcançados pelos alunos em diferentes estágios20 no Ensino 

Fundamental, o MEC divulgou, em dezembro de 2012, o documento „Elementos 

Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem 

e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização‟ (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 

Fundamental, tendo com objetivo subsidiar, em âmbito nacional, os sistemas e redes de 

ensino na elaboração de seus currículos, no que tange à valorização das experiências 

infantis e da ampliação cultural, favorecendo, assim, as diferentes aprendizagens de 

conceitos e formas de lidar com o conhecimento.  

Este documento evidencia o fato de que os componentes de cada área de 

conhecimento têm importância na garantia de uma escolarização que inclua todas as 

crianças nos processos pedagógicos. Destarte, é possível traçar um paralelo entre 

estas formulações, visto que o PNAIC – nos textos para formação dos professores-

alfabetizadores – entende que é dever da escola a garantia dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento em cada uma das áreas e componentes curriculares, 

os direitos comuns a todas as crianças brasileiras.  

A base dessa reflexão sobre os Direitos de Aprendizagem, apresentados nos 

Cadernos de Formação do PNAIC, é apresentar nos componentes curriculares, e seus 

objetivos gerais permeiam toda a ação pedagógica e seu desdobramento em eixos de 

aprendizagem com conhecimentos e capacidades específicos a serem desenvolvidos 

com os alunos durante o seu percurso no ciclo de alfabetização.  

O PNAIC destaca que a criança deve se apropriar do sistema de escrita 

alfabética de forma reflexiva e lúdica, ao mesmo tempo em que vivencia atividades de 

leitura e produção de textos. No conjunto das ações do alfabetizar de maneira reflexiva 

e lúdica, ressaltamos que o que caracteriza o lúdico “é a experiência de plenitude que 

ele possibilita a quem o vivencia em atos” (LUCKESI, 2000, apud BRASIL, 2012f, p. 

14).  

 Nessa perspectiva, o atendimento integral às observações previstas nas 

diretrizes do PNAIC exige uma delimitação teórico-metodológica e didática dos distintos 

                                                           
20

 A este respeito, ver o documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
Nove Anos. Resolução nº 7 de Dez. de 2010 (BRASIL/MEC, 2012i). 
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conhecimentos e capacidades básicas que subjazem aos Direitos de Aprendizagem 

como ponto de partida para o trabalho do professor-alfabetizador. Além disso, são as 

afirmações presentes no documento que permeiam as ações pedagógicas 

desenvolvidas pela equipe integrante do PNAIC. 

 Nos Cadernos do PNAIC, os conhecimentos, também chamados de 

capacidades, devem ser introduzidos aos poucos, assim como, em atividades seriadas, 

devem ser acrescidos o grau de dificuldade e o aprofundamento do assunto, ao longo 

de um ano de trabalho. Assim, ao final dos três anos previstos para a alfabetização, 

esses mesmos conhecimentos, deverão estar consolidados e devidamente apropriados 

pelos educandos, fazendo parte do repertório vocabular e dos demais saberes.  

 Desse modo, as Diretrizes do PNAIC organizam as áreas de Língua Portuguesa 

e de Matemática em eixos de aprendizagem que, como ressaltam os materiais do 

Programa, têm o objetivo de tornar os processos de aprendizagem mais ágeis. Em 

Língua Portuguesa, por exemplo, os eixos estabelecidos são: Leitura, Produção de 

Textos Escritos, Oralidade, Análise Linguística. Em Matemática, os eixos estão 

estruturados da seguinte maneira: Números e Operações, Pensamento Algébrico, 

Espaço e Forma/Geometria, Grandezas e Medidas, Tratamento da 

Informação/Estatística e Probabilidade. De acordo com as referidas orientações do 

PNAIC, cada eixo apresenta um conjunto de objetivos específicos, que, por sua vez, 

será alcançado à medida que o educando progrida em seu letramento matemático. O 

Caderno de apresentação do PNAIC que trata do letramento matemático ressalta a 

importância dos assuntos e a necessidade de que os professores-alfabetizadores 

estabeleçam os momentos adequados para introduzir, ensinar e aprofundar as 

habilidades e competências em Matemática. 

No Caderno de Apresentação do PNAIC de Alfabetização Matemática que é 

apresentado na perspectiva do letramento, é entendida como [...] “um instrumento para 

a leitura do mundo, uma perspectiva que supera a simples decodificação dos números 

e resolução das quatro operações básicas” (BRASIL, 2014, p.5). A Matemática deve ser 

trabalhada com a leitura e a escrita em seus contextos escolares e fora deles, com os 

demais componentes curriculares.  

As orientações do programa enfatizam que os eixos de aprendizagem devem ser 

trabalhados de forma articulada entre os componentes curriculares (Língua Portuguesa, 
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Matemática, Geografia, Ciências, História e Arte). Assim sendo, nos eixos de produção 

e compreensão de textos, prevê-se que o ensino de Língua Portuguesa seja 

desenvolvido considerando-se os usos e as práticas sociais da linguagem. Isso significa 

trabalhar em sala de aula com textos diversos, tanto orais como escritos, que refletem 

as variadas situações em que as pessoas usam a língua para comunicar-se na 

sociedade. Em Matemática, opta-se por uma perspectiva de ensino que pressupõe que 

os conteúdos trabalhados sejam sempre retomados a fim de serem aprofundados. Para 

o PNAIC, essa mesma perspectiva deve-se manter por todo o período de aprendizagem 

Matemática, ainda que tenha havido a consolidação dos conteúdos durante o 2º ou 3º 

ano da Educação Básica. 

 

Esses direitos são esmiuçados a partir da organização dos conteúdos e eixos 
estruturantes para a alfabetização e letramento matemático que, apesar de 
serem apresentados separadamente, para fins de organização, devem ser 
abordados de forma integrada para proporcionarem experiências com as 
práticas de representar, pois são constituídos por conceitos, propriedades, 
estruturas e relações. Os símbolos, os signos, os códigos, as tabelas, os 
gráficos e os desenhos são representações que atribuem significação às 
operações do pensamento humano (BRASIL, 2014, p. 43). 

 

No eixo análise linguística, por sua vez, aborda-se a discursividade, a 

textualidade, a normatividade e a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), 

aspectos fundamentais que ampliarão a capacidade de lidar com situações de leitura e 

escrita e seus usos sociais de forma autônoma. Estes “aspectos da análise linguística, 

também fundamentais para a ampliação das capacidades para lidar com as situações 

de produção e compreensão de textos orais e escritos” (BRASIL, 2012c, p. 33). 

 Nesse sentido, os diversos gêneros textuais podem ser trabalhados nas aulas de 

Língua Portuguesa, de acordo com as necessidades e demandas exigidas para abordar 

os conteúdos e pelos educandos à medida que avancem em seu letramento e 

construam seus conhecimentos “que podem ser aprofundados e consolidados naquele 

mesmo ano, e, no ano seguinte, outro gênero pode exigir que as mesmas capacidades, 

com maior nível de complexidade, sejam retomadas” (BRASIL, 2012d, p. 30). A 

aprendizagem, de acordo com esse ponto de vista, é concebida como um conjunto de 

saberes que “podem ser aprofundados e consolidados durante toda a vida das 

pessoas” (BRASIL, 2012d, p. 30). 
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Em todos os anos de escolarização, as crianças devem ser convidadas a ler, 
produzir e refletir sobre textos que circulam em diferentes esferas sociais de 
interlocução, mas alguns podem ser considerados prioritários, como os gêneros 
da esfera literária; esfera acadêmica/escolar e esfera midiática, destinada a 
discutir temas sociais relevantes (BRASIL, 2012d, p. 30). 

 

 Segundo as orientações do PNAIC, no desenvolvimento do trabalho com a 

leitura em sala de aula, o professor-alfabetizador deve instigar os educandos a elaborar 

inferências a partir do reconhecimento das características elementais que compõem um 

determinado gênero textual. Assim, deve-se levar o estudante a observar como é 

utilizado o vocabulário, como são, sintaticamente, construídas as frases e, sobretudo, 

os suportes de que se vale e o meio onde circula aquele gênero textual. O educando, 

deve, assim, reconhecer as funcionalidades e os usos práticos e sociais. 

 

É importante também salientar que o nível de aprofundamento de um 
determinado conhecimento que se busca, ao lidar com crianças de seis anos, 
não é o mesmo que se busca com crianças de oito anos. O professor, sem 
dúvidas, precisa estar atento às experiências e conhecimentos prévios de seu 
grupo, classe, seus interesses e modos de lidar com os saberes escolares 
(BRASIL, 2012b, p. 30). 

 

 Desse modo, à medida que se consolidam os seus conhecimentos e avançam 

nas etapas de alfabetização, os alunos devem ser estimulados, por meio de textos e 

situações didáticas mais complexas, a “desenvolver a capacidade de elaborar 

inferências mais complexas, na leitura de textos mais longos, com vocabulário mais 

rebuscado, com estruturas sintáticas mais complexas” (BRASIL, 2012d, p. 30). Desse 

modo, as habilidades e competências do aluno serão consolidadas e seus 

conhecimentos aprofundados.  

 Os Direitos de Aprendizagem referentes à Língua Portuguesa, especificamente, 

no que diz respeito à leitura, supõem que o aluno deve ser estimulado à apreciação, 

discussão, compreensão e produção de textos de diversos gêneros textuais, inclusive 

aqueles pertencentes ao universo literário. Sobretudo o alfabetizando deve estar em 

permanente contato com os gêneros literários que são patrimônio cultural. Nessa 

perspectiva, o estudante deve familiarizar-se com as diversas situações de uso prático 

e social dos gêneros e saber utilizá-los de forma adequada, tanto de modo oral como 

escrito.  

 Os materiais didáticos e pedagógicos elaborados e usados pelos professores-

alfabetizadores participantes do PNAIC são voltados para a alfabetização. Os recursos 



78 

 

disponibilizados para o desenvolvimento das propostas do PNAIC são abrangentes e 

englobam livros didáticos, manuais, dicionários de Língua Portuguesa, além de jogos 

pedagógicos, softwares de apoio e obras de literatura e pesquisa. De acordo com 

implementação do programa e com os resultados obtidos pelas instituições 

participantes, o PNAIC realiza projeções sobre o crescimento do número de materiais 

que devem ser oferecidos, objetivando, com essa medida, atender a um número maior 

de escolas, e possibilitar que cada unidade escolar consiga implantar e manter, em 

pleno funcionamento, sua biblioteca (BRASIL, 2012a). 

Na perspectiva pedagógica que o PNAIC defende, as ações que promovem o 

ensino e a aprendizagem devem se dar segundo os “[...] princípios educativos que 

visem garantir a todas as crianças os direitos de aprendizagem” (BRASIL, 2012c, p. 5). 

Fundamentado nessa concepção, os professores-alfabetizadores devem levar em 

consideração “[...] o que as crianças sabem e o que precisam saber, bem como [a 

refletir] sobre o que é necessário para ensiná-las e como elas aprendem” (BRASIL, 

2012c, p. 5).  

No capítulo seguinte, será apresentado o material empírico da pesquisa e sua 

análise, considerando a experiência das professoras e a formação do leitor.  
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CAPÍTULO 5 - A FORMAÇÃO PARA TRABALHAR A LEITURA E A EXPERIÊNCIA 
DAS PROFESSORAS 
 

 

 Neste capítulo, organizamos a análise a partir do material produzido na pesquisa 

e considerando a experiência do professor-alfabetizador, sua formação, a formação do 

leitor, a leitura e as práticas de leitura em sala de aula. 

Para compreender como se configuram as experiências formativas do professor-

alfabetizador participante do PNAIC e como estas influenciam em seu trabalho com a 

leitura em classes de 1º ano do Ensino Fundamental, buscaremos, em princípio, 

identificar as experiências das professoras com leitura, analisando, posteriormente, se 

estas se constituem experiências formativas e qual a sua influência na prática 

pedagógica em turmas de 1º ano. 

Analisando as entrevistas, percebemos que Lilás e Rosa viveram experiências 

significativas com leitura dentro e fora do ambiente escolar: 

 
Minha mãe sempre ajudava a fazer as atividades de casa, aí meu pai quando 
chegava ainda reforçava, então tinha esse hábito de todos os dias perguntarem 
pela atividade e como estava minha leitura. Minha mãe ajudava na leitura... 
Depois que aprendi a ler, não queria que ninguém lesse para mim, só eu 
mesma (Lilás, 2014). 
 
[...] sempre tive contato com os livros, minha mãe sempre comprou livros, meu 
pai também, só que, minha mãe não sabia ler, meu pai estudou, sabia ler tudo 
certinho, mas não lia pra gente [...] Eu e meus irmãos tínhamos muitos livros, 
fomos estimulados a manuseá-los. A descoberta da leitura foi algo mágico na 
minha vida, depois que eu fui alfabetizada e passei para o Ginásio então 
comecei a gostar de ler, porque a escola incentivava isso. Frequentava a 
biblioteca da escola e isso era muito prazeroso para mim (Rosa, 2014). 
 
 

As narrativas de Rosa e Lilás anunciam que elas tiveram vivências com a leitura 

antes de estar alfabetizadas. Tal fato mostra que uma formação em leitura antecede a 

formação para o trabalho, se constituindo em um elemento de desenvolvimento 

pessoal, sem excluir, é claro, que esta se constitui também num elemento de trabalho 

docente, pois essa formação é percebida no decurso do trabalho. Desta forma, 

podemos inferir que as experiências formativas com leitura vivenciadas na escola pelas 

professoras-alfabetizadoras enquanto alunas, são, posteriormente, revividas na 

condição de docentes. Isto fica claro quando, no período da observação, foi possível 
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perceber que, durante a leitura deleite, as professoras conseguiam ler com tal prazer 

que contagiava os alunos, que ficavam muito atentos. 

Segundo Freire (1998), a leitura verdadeira compromete o leitor e este se torna 

sujeito da sua compreensão. Ao serem questionadas sobre suas experiências com 

leitura na escola, Rosa e Lilás trazem algumas lembranças, 

 

Eu gostava de frequentar a biblioteca da escola. Lá encontrava vários livros 
diferentes, desde a Coleção Vagalume até romances mais complexos. Um livro 
que marcou a minha vida até hoje, acho que todas as adolescentes, da minha 
época, foi Poliana (Poliana pequena, Poliana Moça); esse livro marcou a minha 
vida. Foi um companheiro na minha adolescência, porque o conteúdo dele me 
ajudou a superar alguns traumas, coisas que eu vivi na época, problemas 
familiares. Gosto muito de livros às vezes eu não leio mais por falta de tempo. 
[...] Leio livros que eu acho interessantes para mim, como a Bíblia, para o meu 
crescimento enquanto pessoa e profissional (Rosa, 2014). 

Na minha casa éramos três irmãs, mas só eu gostava de ler, estava sempre 
lendo algum. Gostava muito de gibis e viajava nas minhas histórias, lia sozinha, 
gostava de ler, pedia sempre para trazerem um livro para mim, meu pai ou 
minha mãe traziam ou algum conhecido amigo da família que tinha algum livro, 
eles viam meu interesse e gostavam de me emprestar livros (Lilás, 2014). 
 
 

Nos depoimentos de Rosa e Lilás, o livro lido na fase da adolescência vai além 

da compreensão, sendo uma leitura que teve um significado que contribuiu na sua 

experiência formativa. Larrosa (2011) nos diz que a experiência com a leitura é aquela 

em que o leitor, após ler um livro, se olha no espelho e não se reconhece, torna-se 

outro. Essa experiência ajudou Rosa na resolução de seus conflitos e ela reconhece a 

leitura como meio de crescimento pessoal e profissional, como mecanismo 

indispensável para a realização de novas aprendizagens. 

A leitura faz parte da vida, da formação e da experiência de Lilás e Rosa. Suas 

experiências em casa e suas trajetórias estudantis e profissionais, permeadas de 

contatos com a leitura e de práticas leitoras, são fontes de aprendizado e inspiração 

que são ampliadas com a formação e a troca de experiências com seus pares. 

Segundo Larrosa (2011), não há experiência sem o outro, sem os acontecimentos que 

são exteriores a mim, mas que me complementam. 

Uma experiência significativa com leitura durante o processo de alfabetização 

dessas professoras foi a leitura em voz alta. Elas afirmam que: 
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Quando eu estava aprendendo a ler e escrever, lá na minha escola, era a 
professora que lia as histórias, as palavras, as frases, mas eu ficava 
imaginando, passava um filme na minha cabeça com aquelas histórias. 
Aí quando eu aprendi a ler foi como se tirasse uma venda dos meus olhos, tudo 
que eu via saía lendo, uma placa na padaria, roteiro dos ônibus, as 
propagandas, tudo era mágico, se tornou inesquecível pra mim (Rosa, 2014). 
 
Quando tinha 7 anos já lia bem, então quando a professora pedia que fizesse a 
leitura, ela sempre elogiava muito, [...] assim as professoras ficavam surpresas 
porque era a única da classe que sabia ler e então foi me estimulando mais e 
mais (Lilás, 2014). 
 
 

A leitura em voz alta foi uma prática marcante, vinda para Rosa pela voz da 

professora e depois por ela, na medida em que ia aprendendo a ler e escrever; e para 

Lilás, pela sua própria voz, pois quando estava na alfabetização já sabia ler e praticava 

a leitura, embora tivesse vergonha de ler para seus colegas. 

Uma necessidade nossa era saber qual o significado desta experiência leitora 

das professoras na organização do trabalho com seus alunos. Lilás explica que:  

 
era muito tímida, não gostava de ler pra todo mundo. Abria a boca baixinho (a 
professora sempre mandava que eu lesse mais alto); fazia isso por obediência. 
Hoje deixo que meus alunos leiam, sempre chamo para vir ao quadro, fazer a 
leitura, sempre convido eles para frente (Lilás, 2014). 

 
Durante as observações na sala de aula de Lilás, presenciamos situações em 

que ela sempre convidava os alunos para realizar a leitura em voz alta para os colegas, 

inclusive incluindo alunos que ainda não liam convencionalmente, que realizavam a 

leitura das imagens de acordo com seus conhecimentos prévios e as experiências com 

outras leituras que já tinham ouvido. Lilás sempre valorizava e elogiava as leituras 

realizadas por todos os alunos. Esse comportamento da professora fazia com que os 

alunos se sentissem estimulados. 

No que se refere à experiência com leitura das professoras-alfabetizadoras a 

partir das suas experiências, suas escolhas foram influenciadas pela apropriação da 

condição do ser-professor. Lilás, sonhava em mudar a realidade do seu entorno através 

do trabalho em sala de aula. Vejamos o depoimento: 

 

Lá no bairro tinha muita violência, só que era uma violência bem menor do que 
a que existe hoje, mas quando era criança tinha um sonho e pensava que se 
todo mundo estudasse, ia se formar e não ia ter tempo de virar bandido. Como 
eu já sabia ler e gostava de brincar de ser professora, achei que seria uma boa 
ideia ser professora dos meus vizinhos. Meu pai havia comprado um quadro 
negro para mim. Tinha um terreno ao lado da minha casa, ele era cimentado, 
transformei-o em uma escola, colocava as cadeiras, chamava os vizinhos, 
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crianças também, e íamos brincar de escola, eu era sempre a professora, lá 
dava aula e os ajudava a fazer o dever de casa. Essa brincadeira séria durou 
muitos anos e ainda hoje flashs desse trabalho/brincadeira estão presentes em 
minha sala de aula (Lilás, 2014). 
 
 

O depoimento de Lilás mostra que ela sempre teve certa clareza a respeito do 

que significa ser professor e assim foi se constituindo como professora-alfabetizadora, 

desde a sua infância. Essa trajetória corrobora com a ideia de Nóvoa (1992) quando 

afirma que no processo de formação do professor, este precisa ter o espaço de 

interação entre as dimensões pessoais e profissionais. 

 

5.1 A leitura e a experiência formativa no contexto do PNAIC 

 

Outro espaço em que Lilás e Rosa estão construindo experiências com a leitura 

é o PNAIC. Na tentativa de compreender como esse trabalho está sendo realizado, 

participamos de seis sessões de formação e dois seminários. Nossa intenção foi 

observar as professoras e perceber a existência de mediações que objetivavam 

transformar essas práticas em experiências formativas. Outro questionamento diz 

respeito ao alcance dessa proposição formativa com o trabalho realizado por Lilás e 

Rosa em suas salas de aula. Diante do exposto, foi necessário adentrar no movimento 

formativo e nas experiências por elas vivenciadas no universo da formação, levando em 

consideração as experiências profissionais e pessoais que trazem.  

As leituras tratavam do conteúdo matemático, o que indica que a leitura também 

está presente na Matemática como “[...] instrumento necessário para a realização de 

novas aprendizagens.” (SOLÉ, 1998, p. 21). Na formação, as práticas de leitura eram 

realizadas pela orientadora de estudos (OE) e pelos professores-alfabetizadores (PAs).  

Conforme o Quadro 01 a seguir, nas sessões de formação, a leitura tinha 

diversas finalidades: a do prazer com a realização da leitura deleite, informar, ensinar e 

aprender com os textos dos Cadernos e os textos complementares pesquisados na 

internet ou em outros livros. Essas constatações indicam uma perspectiva de leitura na 

área de Matemática que, a nosso ver, supera o paradigma da leitura apenas de textos 

nas aulas de Língua Portuguesa, assim como desfaz a concepção de que em 

Matemática não há textos para serem lidos, refletidos ou que representem o 

conhecimento matemático. Conforme a programação apresentada (Quadro 1), o 
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conteúdo centrava-se na Alfabetização Matemática21. E as práticas de leitura foram 

organizadas da seguinte forma (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Práticas de leitura na formação do PNAIC 

Data/CH/Tema Conteúdo Modalidades de leitura na formação 

29.08.14 
Mat. e Vesp. 

(8 horas) 
 “Construção do 

sistema de 
numeração decimal” 

Educação 
Matemática: 
sistema de 
numeração 

decimal (SND) 

Leitura deleite realizada pela orientadora de estudos (OE), do livro 
“Chá das dez”, de autoria de Celso Sisto  
Leitura em voz alta (OE) do Informativo resumo da formação anterior. 
Leitura da imagem e por alto (PAs) dos textos do Caderno 3 do PNAIC, 
para fundamentação teórica. 
Leitura silenciosa (PAs) do enigma dos símbolos matemáticos. 
A OE realizou a leitura compartilhada do texto, em voz alta, “Caixa 
Mágica” do Caderno do PNAIC. 
Leitura em voz alta das orientações e avalição do encontro. 

19.09.14 
Mat. e Vesp. 

(8 horas) 
Resolução de 
problemas – A 

possibilidade de uma 
Matemática 
conceitual 

Educação 
Matemática: 

campos 
conceituais 
aditivos e 

multiplicativos, 
resolução de 

situações 
problemas e 

algoritmo 

Leitura deleite realizada pela OE, do texto “O que mudou?”, de autoria 
de Nilzete Araújo Santos e do livro “Poemas problemas”, de autoria de 
Renata Bueno. Leitura em voz alta do Informativo (PA). 
Leitura por alto dos textos para fundamentação teórica realizada pelos 
PAs. 
Leitura silenciosa (PAs) e interpretação de „tirinha‟, imagens, frases e 
situação problema envolvendo lógica e conceitos matemáticos. 
Leitura compartilhada pela OE com participação dos PAs. 
Leitura em voz alta (OE) das orientações e avalição do encontro. 

01.10.14 - 17 às 
21hs (4 horas) 

Seminário Educação Inclusiva – PNAIC 

13.10.14 - 17 às 
21hs (4 horas) 

“Atividades para 
pensar e refletir – os 
gêneros textuais no 

Ciclo de 
Alfabetização” 

Gêneros 
Textuais no 1º 

ano 

Leitura deleite do livro “O casaco de Pupa”, de autoria de Helena 
Ferrándiz (OE) Leitura silenciosa realizada pelos PAs. 
Leitura em voz alta (PAs) de Informativo com fragmentos de textos e 
orientações sobre o trabalho com gêneros textuais. 
Leitura em voz alta (OE) do quadro com orientações para o 
planejamento na escola. 
Leitura em voz alta (OE) do instrumento de avaliação. 

24.10.14 
Mat. e Vesp. 

(8 horas) 
“Geometria no Ciclo 

de Alfabetização” 

Educação 
Matemática: 
geometria, 

espaço e forma, 
localização no 

espaço e 
cartografia 

Leitura deleite do livro: “Rosa dos Ventos”, de autoria de Bartolomeu de 
Campos Queirós (OE) 
Leitura em voz alta do Informativo, realizada pelos PAs. 
Leitura silenciosa do material do Pacto Bahia. 
Leitura por alto/silenciosa (PAs) dos textos do Caderno PNAIC de 
Geometria, para fundamentação teórica.  
Leitura em voz alta, da OE, das „orientações didáticas‟ das atividades 
para realização em sala de aula. 

30.10.14 
Mat. e Vesp. 

(8 horas) 
“Os cálculos e 

algoritmos no Ciclo 
de Alfabetização” 

Educação 
Matemática: 
cálculos e 
algoritmo 

através de 
jogos. 
Formas 

geométricas e 
tangran 

Leitura deleite dos livros “A verdadeira história dos três porquinhos”, de 
autoria Jon Scieszka e “Clat... clat... clat” da autoria de Liliana e 
Michele Iacocca.(OE). 
Leitura por alto/silenciosa as orientações no Caderno de Jogos do 
PNAIC e recorrer ao Caderno 4 e 5 para tirar dúvidas sobre os 
conceitos trabalhados nos jogos. 
Leitura em voz alta (PAs) de quadros que utilizavam formas 
geométricas na sua confecção. 
Leitura compartilhada (OE) com participação dos PAs. 
A leitura em voz alta (OE) do texto: “Como os favos das abelhas viram 
hexágonos?”, das „orientações didáticas‟ para realização em sala de 
aula. 

Continua... 

 

                                                           
21

 A formação do PNAIC oferecida em 2014 foi centrada na Educação Matemática na perspectiva do 
letramento. 
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Conclusão 

Data/CH/Tema Conteúdo Modalidades de leitura na formação 

  28.11.14 

Vesp. (4 horas) 
“O ensino de 

Estatística no Ciclo 
de Alfabetização 

Educação 
Matemática 
Estatística, 
Gráficos e 
Tabelas, 

Combinatória e 
Probabilidade 

Leitura deleite – realizada por uma PA do livro “Fugindo das garras do 
gato”, de autoria de Chein Yung, JeongKim Sun e Yeong. 
Leitura silenciosa (PAs) dos dados da Avaliação Nacional da 
Alfabetização – ANA 
Leitura em voz alta da OE da avaliação e da mensagem de 
encerramento. 

9:00 às 11hs  -  2hs II Seminário Municipal PNAIC: Alfabetização Matemática em pauta. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2014).       

 

Desse modo, na perspectiva do PNAIC, “[...] a Alfabetização Matemática é 

entendida como um instrumento para a leitura do mundo, uma perspectiva que supera a 

simples decodificação dos números e a resolução das quatro operações básicas” 

(BRASIL, 2014, p. 5). Sendo assim, nas sessões de formação, a leitura esteve presente 

em vários momentos, conforme o Figura 1 a seguir. Além disso, notamos que os 

gêneros textuais são frequentes e usados com finalidades diversificadas, desde a 

leitura de quadros (obras de arte), boletim informativo, gráficos, imagens, até a leitura 

dos textos científicos para fundamentação teórica dos conteúdos trabalhados. 

Nas sessões de formação, verificamos a presença de textos matemáticos para 

explicar – ensinar e aprender – os conteúdos da Matemática. Também estavam presentes 

diversas práticas de leitura, conforme destacamos no Quadro 1 e na Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 – Práticas de leitura realizadas na formação 
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Fonte: Material produzido na pesquisa (2014). 



85 

 

Conforme os dados apresentados na Figura 1 e no Quadro 1, a leitura deleite e a 

compartilhada ficaram centradas na orientadora de estudos (OE) responsável pela 

formação. A leitura silenciosa, por alto, e a de imagem eram realizadas pelos 

professores-alfabetizadores (PAs). Já a leitura em voz alta era revezada entre a OE e 

os PAs. As estratégias de leitura (SOLÉ, 1998) também se fizeram presentes em 

algumas situações, à medida que percebíamos a presença do levantamento de 

hipóteses, os argumentos e as inferências (antes, durante e após a leitura). Chamou-

nos a atenção o fato de que as professoras tendo vivenciado essas estratégias na 

formação, as trouxeram para suas aulas, ainda que de forma tímida e pontual.  

Quando solicitamos que Lilás e Rosa descrevessem um momento em que 

aconteceu a leitura na formação e este foi significativo para elas, disseram 

 

Eu me lembro da primeira leitura deleite que a formadora fez, que foi “Um 
minutinho só” de Ana Maria Machado; a forma com que ela foi lendo, foi 
mostrando um encantamento pela leitura, me chamou muito atenção e eu 
acabei fazendo com meus alunos do ano passado [2013] e repetindo esse ano 
[2014]. Percebi que eles gostaram também dessa leitura. Me marcou realmente, 
pela forma como foi feita, me encantou e chamou minha atenção (Rosa, 2014). 
 
O vídeo “Os fantástico livros voadores do Sr. Morris Lessmore”

22
 me fez pensar 

que sem a leitura você acaba não imaginando, você não desperta sua 
imaginação, a sua criatividade fica adormecida, chega um momento na sua vida 
que também se vê naquela situação, sem rumo, sem os livros, sem a leitura e o 
mundo que ela nos leva, então aquilo ali me fez despertar, porque minhas 
leituras agora são outras, muito técnicas do curso de Direito, diferentes das que 
eu fazia. Então foi bom retomar essas leituras infantis, da literatura infantil, 
lembrou minha época de criança, voltei a ler mais e agora faço sempre com os 
alunos. Esse vídeo me marcou bastante (Lilás, 2014).  

 
A experiência de Rosa ao ouvir a leitura realizada pela OE foi significativa, 

fazendo com que ela selecionasse o mesmo livro para fazer a leitura no projeto da 

escola, e revivesse com os alunos o encantamento que a leitura proporcionou. 

Momento que vamos descrever a seguir. 

O projeto “A Hora do Conto” é realizado todas as segundas-feiras, no início das 

atividades de sala de aula. Os alunos daquele turno são reunidos no segundo andar da 

escola para ouvir um(a) professor(a) ou alguém da equipe escolar realizar a leitura, em 

voz alta, de um livro, que, por sua vez, é previamente selecionado nos momentos das 

Atividades Complementares – AC. Além disso, há uma escala com o nome das pessoas 

que irão realizar esta leitura bimestralmente. 

                                                           
22

  Este vídeo encontra-se disponível no endereço:< https://www.youtube.com/watch?v=LjkdEvMM5xs> 
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Observamos a realização do projeto no dia 15 de setembro de 2014, em que 

Rosa fez a leitura, e percebemos que os alunos se divertiram e participaram ativamente 

de todas as etapas. A atividade era iniciada com uma prece, um aluno era convidado a 

fazer a prece espontânea e depois declamavam a oração do “Pai Nosso” acompanhada 

por todos. Em seguida, são dados os informes, cantam o Hino Nacional e o Hino de 

Itabuna, o momento mais esperado é o da leitura, que foi realizada no final.  

 Rosa fez a leitura compartilhada do livro “Só um minutinho, de autoria de Yuyi 

Morales e tradução de Ana Maria Machado. Apresentou a capa do livro e fez alguns 

questionamentos: quem consegue ler o título da história? Hum! Esse livro fala sobre o 

quê? Tem um esqueleto aqui, será que é uma história de assombração? Ela foi criando 

um clima de suspense e as crianças respondiam todas de uma vez. Após esse 

momento de antecipação da leitura, ela teve início e, à medida que se desenvolvia, 

Rosa mudava o tom de voz, de acordo com os personagens, fazia gestos e perguntava 

o que aconteceria depois. No final, convidou uma aluna do 2º ano para que realizasse a 

leitura de uma carta que fazia parte da história. Após concluir a leitura, fez perguntas 

aos alunos, que responderam e comentaram animados. 

Retomando a fala de Lilás, observamos que as leituras vivenciadas por ela na 

formação estimularam o seu reencontro com as leituras da infância e suas práticas em 

sala de aula, pois as leituras dos livros infantis já não mais faziam parte da sua 

realidade.  

Nas sessões de formação, havia tempo para leitura e relato de situações 

vivenciadas em sala de aula, dos professores-alfabetizadores; porém, esse momento 

limitava-se à descrição da atividade, socialização de algum exercício ou texto, sem 

intervenção da OE, discussão ou reflexão teórica acerca do que estava sendo relatado. 

Essa falta era justificada pela limitação do tempo, pois tinham que cumprir a carga 

horária da formação e a pauta pré-estabelecida. A seguir, descreveremos alguns 

„trechos‟ das sessões de formação em que percebemos essa prática, 

 

Na sessão de estudos 1 (29.08.14) 

[...] aconteceu a Rede de experiência: dois professores socializaram suas 

atividades de sala de aula. Quando os PAs concluíram o relato, não houve intervenção 
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ou reflexão teórica do que foi relatado; nesse momento passam para a próxima 

atividade. 

 

Na sessão de estudos  2 (19.08.14) 

Foi solicitado que os PAs fizessem o relato das atividades desenvolvidas em sala 

de aula que envolviam o conteúdo da formação anterior. Dois professores fizeram o 

relato e socializaram com a turma as atividades desenvolvidas em sala (as atividades 

xerocadas passaram de mão em mão entre os PAs); em seguida a PA leu o texto que 

utilizou para desenvolver a leitura com os alunos e os professores e a OE comentaram 

sobre a atividade, fizeram sugestões para dar continuidade ao trabalho em sala de aula, 

mas não houve nenhuma reflexão teórica a respeito do que foi apresentado e a OE 

passou para a atividade seguinte. 

Embora houvesse, sistematicamente, nos encontros de formação, um período 

destinado ao exercício da oralidade, para que os professores relatassem suas 

experiências pessoais e profissionais com leitura, observamos que, por ausência de 

uma mediação/problematização que possibilitasse aos professores refletir criticamente 

sobre sua prática, esses relatos não se constituíam em experiência. Essa prática não 

condiz com o anunciado como princípios formativos do PNAIC, apresentados no 

capítulo 1 desta dissertação (BRASIL, 2012).  

Assim, as experiências trazidas pelos professores-alfabetizadores não tinham 

espaço na formação e transformavam-se em relatos. Segundo Larrosa (2002), isso se 

configura como uma não experiência, quase uma „antiexperiência‟. Esse autor ressalta 

que o acúmulo de informações pode nos transformar em seres informantes e 

informados, impossibilitando que tenhamos experiências, pois muita coisa passa por 

nós, mas não nos toca. 

A ausência de mediações nas atividades de leitura também foi percebida nas 

aulas de Lilás (aula 7, no dia 03.10.14) em que Violeta faz a leitura deleite do livro 

“Telefone sem fio”, assim como na aula de Rosa, em que o aluno André (aula 3, no dia 

11.09.14) faz a leitura em voz alta da página solicitada, que iremos descrever na 

próxima sessão deste capítulo. 

As mediações nas atividades em que os alunos leem deveriam ser ações 

intencionais e planejadas, possibilitando a reflexão da leitura realizada e o avanço no 
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processo de aquisição da leitura. Isso tornaria esta prática algo lúdico e construído 

numa troca constante entre as professoras-alfabetizadoras e seus alunos, ampliando o 

tempo dedicado a este tipo de exercício em sala de aula. 

 

5.2 A leitura trabalhada na formação e na sala de aula 

 

As práticas de leitura nas sessões de formação foram significativas para Rosa e 

Lilás, estimularam o trabalho com a leitura em sala de aula e fizeram lembrar conteúdos 

esquecidos devido ao cotidiano do seu trabalho, como ilustram os seus relatos: 

 

Eu lia mecanicamente, tinha aquelas lições que vinham do livro didático e 
erámos obrigadas a dar lição, como diziam os professores, um processo muitas 
vezes mecânico em que a gente decorava, era só decodificar as letras. As 
imagens não eram para ser lidas, a gente não podia ler, lia só o que estava 
escrito, não era uma leitura com visão de mundo. Antes da proposta do PNAIC 
eu trabalhei com Educação Infantil com crianças de 5 anos, e com estas eu já 
realizava algumas atividades que vivencio hoje no PNAIC, é um pouco isso de 
alfabetizar, meus meninos já saíam lendo. 
Agora com a formação abriu outros horizontes e perspectivas, porque às vezes 
a gente, com o passar dos anos, acaba esquecendo e caindo naquela 
mesmice, aí surgiu a formação e fomos fazendo e ouvindo aquelas leituras, 
trocando com os colegas. Chego em casa e fico pensando sobre a leitura pra 
conhecimento de mundo, é o que mesmo?... é você  fazer uma receita, mostrar 
uma estrutura de um texto, é fazer uma leitura de gibi, das imagens, é não só 
você ler o seu livro, mas entender, ler um jornal, uma placa, mais ou menos 
isso, quero fazer isso com meus alunos (Rosa, 2014). 
 
Voltei a ler os livros infantis e até os gibis que sempre gostei na minha infância 
e que já tinha até esquecido, viajar naquelas imagens e imaginar as histórias, 
fiquei mais criativa. Quando você está muito tempo em sala de aula às vezes 
você vai se perdendo um pouquinho, vai ficando desanimada com tantos 
obstáculos, e na hora que você participa de uma formação dessas acaba lhe 
estimulando, algumas coisas que mesmo com muitas experiências diferentes 
você acaba esquecendo, foi bom que relembrou muita coisa boa (Lilás, 2014). 
 
 

Durante a formação, Rosa e Lilás afirmaram ter realizado várias leituras e, dentre 

elas, a leitura de imagem, que lhes trouxe à memória experiências construídas ainda na 

infância e pouco presentes na sua sala de aula. Elas retomaram o trabalho com essas 

práticas de leitura, em um primeiro momento, para desenvolver atividades sugeridas na 

formação que, aos poucos, ganham vida e presença na sala de aula. 

Trazemos para este texto a descrição de uma atividade realizada em uma das 

sessões de formação, em que a leitura de imagem foi vivenciada pelo grupo de 

professores-alfabetizadores coordenados pela OE. 
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 Descrição da sessão de formação 1 (29.08.14)  

A OE entregou imagens diferenciadas a cada professor-alfabetizador que deveria 

se agrupar de acordo com a imagem recebida. Após os grupos formados, receberam 

uma ficha de leitura e foi sorteado um texto do Caderno 3 (Construção do Sistema de 

Numeração Decimal) do PNAIC para cada grupo. 

    

 FICHA DE LEITURA 

Estudo e reflexão dos textos – Caderno 3 – Alfabetização Matemática 

PRÉ LEITURA LEITURA PÓS LEITURA 

Imagem e contexto 

1. Leitura da imagem 

2. Leitura do título do texto 

Leitura do texto Considerações finais 

 

 Para preenchimento da ficha, a OE solicitou que observassem e fizessem a 

leitura da imagem relacionando com o título do texto e registrassem na coluna 1,  

depois realizassem a leitura silenciosa do texto do Caderno 3, discutissem no grupo e 

registrassem as considerações na segunda coluna. Para concluir, que debatessem 

sobre a relação entre a leitura da imagem e o texto, e registrassem nas considerações 

finais, na coluna 3. Finalizando o preenchimento da ficha de leitura, cada grupo 

apresentaria sua imagem, faria a leitura dos registros da ficha e complementaria com os 

comentários. A cada apresentação dos grupos, a OE fazia suas considerações, 

complementando ou exemplificando os conteúdos abordados a partir da imagem.  

O uso da imagem foi utilizado em diferentes práticas e com diferentes finalidades 

de leitura. Na sessão de formação, a leitura de imagem estava presente na dinâmica de 

formação de grupos e, posteriormente, para ampliar a compreensão do texto estudado. 

Na experiência pessoal, a leitura de imagem foi usada por Rosa na tentativa de ler o 

texto através da imagem, e para Lilás, na experiência com as leituras de gibis, em que a 

imagem complementa o texto. 

Nas aulas observadas, identificamos a presença da leitura de imagem e 

ilustrações em várias atividades, como na realização da leitura deleite e do alfabeto dos 

animais. Na atividade de leitura deleite, Lilás e Rosa apresentavam as imagens 

ilustrativas para motivar e despertar o interesse das crianças pelo livro, ajudando a 

fazer previsões sobre o texto.  
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Por ser uma atividade recorrente em sala de aula, observamos, na aula 7, (de 

3.10.14), desenvolvida por Lilás, que Violeta (aluna – nome fictício) realizou a leitura de 

um livro de literatura infantil a partir das imagens.  

Lilás - Quem gostaria de contar esta história? 

Era um livro intitulado “Telefone sem fio” (Figura 2), de autoria de Ilan Brenman e 

Renato Moriconi. Um livro de imagens que retoma uma brincadeira tradicional (telefone 

sem fio), na qual uma palavra, frase, é cochichada no ouvido de alguém e esse passa 

adiante. A graça está no final: como chegará a frase que foi dita inicialmente? 

 

Figura 2 – Livro “Telefone sem fio” 
 

 

Fonte: Acervo PNLD 2013/2014
23 

 

Violeta, colocando-se de pé, respondeu (gritando entusiasmada): - Eu, tia... eu... 

Lilás entregou o livro a Violeta e solicitou que começasse a leitura. 

E, após analisar a capa do livro, a aluna... 

Violeta - „T‟ „E‟ „L‟ „E‟ „F‟ „O‟ „N‟ „E‟ „S‟ „E‟ „M‟ „F‟ „I‟ „O‟ (leu letra por letra em voz 

alta). 

Lilás – E aí, Violeta, qual o título do livro? 

                                                           
23

 Brenman, Ilan. Telefone sem fio. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010. 
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Violeta, observando a ilustração da capa 

respondeu: „Abra bem os seus ouvidos‟. 

Em seguida, abriu o livro e continuou a realizar a leitura 

das margens: 

O palhaço do rei sussurrou para o rei. 

O rei sussurrou para o seu guarda. 

O guarda sussurrou para o nadador. 

O nadador sussurrou para o pirata. 

O pirata sussurrou para a arara. 

A arara sussurrou para o índio. 

O índio sussurrou para o turista. 

O turista sussurrou para uma nobre senhora rica.      

A senhora sussurrou para uma senhora pobre. 

A pobre velhinha sussurrou para o lobo com o capuz de Chapeuzinho Vermelho. 

O lobo vestiu a roupa da vovozinha e sussurrou a mesma coisa para 

Chapeuzinho Vermelho. 

A Chapeuzinho sussurrou para o caçador. 

O caçador sussurrou para o seu cachorro de raça. 

O cachorro sussurrou para o palhaço do rei. 

Fim 

 

Após a leitura, Lilás solicitou que desenhassem as cenas de que mais gostaram 

do livro, entregando papéis em branco, disponibilizando lápis de cor e hidrocor para 

colorir a pintura.  

Enquanto Violeta se organizava para realizar a atividade solicitada, aproximamo-

nos para fazer algumas perguntas, conhecer melhor a pequena leitora e as estratégias 

que utilizou para a realização da leitura. 

 

PESQUISADORA - Violeta, quantos anos você tem? 

VIOLETA - Seis anos, tia, faço sete em fevereiro (2015). 

PESQUISADORA - Onde você ouviu essa palavra sussurrou? (a aluna repetiu a 

palavra sussurrou em todas as frases, num total de14 vezes). 
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VIOLETA - Na televisão. 

PESQUISADORA - Você sabe o que é sussurrar? 

VIOLETA - Falar baixinho, no ouvido. 

PESQUISADORA - Que imagem é essa, Violeta? 

VIOLETA - Um nadador. 

PESQUISADORA (Mostrei a imagem novamente e questionei) - Como você sabe 

que é um nadador?  

VIOLETA - Sim, tia, tem no desenho da TV, ele usa um capacete de respirador, 

igual a esse aí. 

PESQUISADORA (Mostrei a outra imagem) - Por que essa senhora é uma 

“nobre senhora rica”? 

VIOLETA - Ela usa óculos, colar de pérolas e a roupa dela é colorida. 

PESQUISADORA - E essa aqui é uma pobre senhora, por quê? 

VIOLETA - Essa é toda branca. 

PESQUISADORA (Insisti...) - E por que essa é nobre e rica? 

VIOLETA - Ela é toda loira, estilosa e bonita. 

PESQUISADORA - E essa aqui é pobre? 

VIOLETA - É pobre, não tem dinheiro e veste roupa feia, uma roupa sem cor, e a 

outra é colorida. 

PESQUISADORA - E quem não veste roupa colorida é pobre? 

VIOLETA - É, tia, sem cor. 

PESQUISADORA - Você acha isso ou alguém falou pra você? 

VIOLETA - Minha mãe falou, eu também acho. 

PESQUISADORA - Você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho? 

VIOLETA - Hum rum... 

PESQUISADORA - Onde você ouviu essa história? 

VIOLETA - A história de Chapeuzinho Vermelho, minha tia do outro ano me 

contava, mas eu já sabia algumas coisas, já vi no desenho que meu primo levou 

pra minha casa. 

 

Durante a atividade com o livro „Telefone sem fio‟, percebemos que Violeta ainda 

não lia convencionalmente. Na leitura do título leu letra por letra, identificando-as, 
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porém ainda não conseguia fazer a relação entre a letra, a sílaba e a palavra. Segundo 

Kleiman (2005), a medida que se processam as informações, o leitor vai armazenando-

as em sua memória, para organizá-las em unidades cada vez maiores, porém Violeta 

ainda não consegue fazer esse processo de decodificação, lendo o título como se fosse 

uma única palavra, sobrecarregando a memória de trabalho.  

Violeta identificou as letras e leu o título segundo o que estava vendo na 

imagem. Durante a leitura, que realizou em voz alta para seus colegas, mobilizou seus 

conhecimentos prévios. O livro selecionado para leitura apresentou situações, por meio 

das imagens, que eram familiares a Violeta, pois tratava de temática que levava em 

conta seus conhecimentos prévios e favoreceu a ajuda necessária para construir o seu 

significado. Em relação à estratégia para aquisição da leitura, Violeta ainda encontra-se 

na fase da pseudoleitura, criou frase para cada imagem que passou, porém sem 

encadeamento, tentando adivinhar a que cada figura correspondia (MOREIRA, 2003). 

Fica claro, na fala de Violeta, ao responder os questionamentos, que sua leitura 

é fruto das suas vivências, do que vem construindo enquanto experiências de vida, 

formativas, por meio dos filmes de desenho que assiste na TV, dos diálogos com seus 

familiares, das suas interações e do conjunto de situações, inclusive as vivenciadas na 

escola, quando relata que já conhecia a história de Chapeuzinho Vermelho, pois sua 

professora, do ano anterior, havia lido para a turma. Essa experiência vivenciada pela 

aluna, somada à aprendizagem e aquisição da leitura convencional e autônoma podem 

fazer dela uma leitora ainda mais fascinada. 

Nesse sentido é que Soares (2012a) diz que o letramento pode acontecer antes 

mesmo da alfabetização. Tal situação ficou presente na leitura que Violeta traz para a 

escola. A leitura realizada na aula foi a do seu cotidiano, de suas vivências, quando 

expõe que aprendeu a palavra “sussurrou” e algumas características que ajudaram a 

identificar os personagens em programas de TV, assim como a suposição de que as 

pessoas que se vestem com roupas coloridas são ricas etc. 

Cafiero (2005) diz que o “escritor dá ao texto uma organização interna, pensa-o 

como um todo e não como uma soma de partes isoladas.” Violeta leu as imagens e 

conseguiu elaborar frases soltas, que não tinham sentido para quem possivelmente 

pudesse vir a ler o seu texto. 
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Em contrapartida, Lilás não realizou intervenção ou orientação no decorrer da 

atividade, e após o seu término apenas solicitou que os alunos desenhassem a parte de 

que mais gostaram, deixando o livro a disposição para quem quisesse folheá-lo. 

Carvalho (2012) nos diz que é preciso que o professor mostre aos alunos o que se 

ganha e o que se aprende com a leitura, e isso só é possível quando o professor  

realiza questionamentos, analisa as atividades, chamando a atenção dos alunos para 

aspectos importantes que fazem parte do processo da leitura e da compreensão do 

texto,  para o uso das estratégias de leitura (SOLÉ, 1998). Podendo, ainda, ser escrita 

em ocasiões de transição entre a oralidade e a escrita (escrever o texto/frases no 

quadro), incentivando a participação de todos e mostrando que o que se diz não é igual 

ao que se escreve.   

Na experiência pessoal de Lilás, a leitura de imagem foi significativa para o 

estabelecimento de relações positivas com a leitura. Na prática de sala de aula, a 

leitura do livro de imagem foi utilizada para narrar uma brincadeira (telefone sem fio) e, 

na formação, a leitura de imagem foi utilizada para motivação e ilustração do texto do 

caderno de estudo. 

Desta forma, o uso de imagens é significativo para o desenvolvimento da 

competência leitora, e a inserção destas práticas em contextos de alfabetização 

contribui para o desenvolvimento das habilidades necessárias para leitura, que pode 

ser realizada pelas crianças, inclusive as que ainda não leem convencionalmente. Isso 

possibilita o uso das estratégias de leitura, uma vez que à medida que elas observam 

as imagens, vão construindo hipóteses, realizando inferências que são verificadas 

através de leitura posterior feita pela professora nos livros com textos escritos, assim 

como possibilita a produção de textos nos livros que possuem apenas imagens.  

As crianças devem entrar em contato com diversos textos, em diferentes 

contextos, pois, segundo Leal e Morais (2006), essas experiências ajudam na 

ampliação das suas capacidades comunicativas.  

Observamos que a experiência com manuseio de livros foi significativa para a 

professora, constituindo-se em uma experiência formativa de leitura, como indica Rosa: 

 

A gente sempre foi estimulada, eu e meus irmãos, nesse sentido de ter livros, 
de poder manusear, de poder pedir alguém pra ler [...]. Eles [alunos] têm esse 
momento de estarem apreciando os livros, folheando, tem aqueles que se 
destacam mais, porque pegam o livro e realmente manuseiam, tem cuidado, 



95 

 

tem uns 2 alunos ou mais que são apaixonados pelos livros, que  pegam o livro 
e têm aquele encantamento (Rosa, 2014). 
 

 

A mesma experiência foi significativa para Lilás, que mesmo sem apoio da gestão 

escolar, transgrediu as regras da escola para assegurar essa experiência aos alunos: 

 

Eu era tolhida de dar livros [2013] para os alunos, fazia escondido para eles 
terem mais acesso aos livros daqui, e depois eu falava com eles pra terem 
cuidado; se rasgar isso aqui vai dar problema pra gente, então tem que ler aqui 
com cuidado, não deixava levar pra casa. Esse ano eu fiquei um pouco mais 
ousada, falei não, tem que levar e vai levar sim (Lilás, 2014).  
 
 

Levando em consideração os cuidados e recomendações para que os alunos 

levassem o livro para casa, Lilás demonstra o quanto a experiência com o uso dos 

livros foi significativa para ela a ponto de não se intimidar e ultrapassar os limites que a 

escola impõe. Revela o quanto a professora considera importante o contato com os 

livros, não só no ambiente escolar, mas em outros espaços, como a família, 

oportunizando que os alunos pudessem ter vivências/experiências fora do espaço 

escolar que serão essenciais para a formação do leitor autônomo numa multiplicidade 

de situações (SOLÉ, 1998).  

Para Rosa, o fato de ter livros, de poder manuseá-los se constitui em um 

estímulo para a aquisição da leitura; observamos que ela revive essa prática com seus 

alunos, como ilustra a atividade a seguir: 

 
Descrição da aula 3 (11/09/2014) 

 
Neste dia, Rosa planejou a aula de leitura considerando as estratégias do antes 

da leitura, deixando que os alunos manuseassem os livros e acionassem os 

conhecimentos prévios, fizessem a leitura de imagens e levantassem hipóteses sobre o 

seu conteúdo.  

 No momento em que os alunos estavam manuseando os livros do acervo de 

obras complementares - PNLD, Rosa observou que um aluno tinha permanecido com o 

mesmo livro enquanto os outros folheavam e trocavam os livros. 

Professora Rosa: André (nome fictício) que livro é este? Você gostou? 

André - É um livro dos monstros, eu gostei dos desenhos, tem muitos monstros 

dentro dele. Olha tia eu já li essa página (apontando para o texto). 
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Rosa – Então, André, leia esse pedaço pra mim. 

(André realizou a leitura do texto indicado por Rosa sem dificuldade). 

Rosa - André, estou surpresa! Você já está lendo assim, fico muito feliz. 

 

André realizou a leitura contínua, segundo Moreira, que é caracterizada por ser 

uma leitura sem interrupção, uma estratégia utilizada pelos alunos que estão iniciando o 

processo da aquisição de leitura, e encontram-se no nível frasal,  sem realizar pausas 

indevidas.  

Após a observação, Rosa continuou as atividades: 

Olha, crianças (mostra o livro), André escolheu este livro, ele está gostando, leu 

um pedaço pra mim, o que acham? Vou ler para vocês, fala dos monstros.  

Após todos concordarem e ficarem curiosos, Rosa realizou a leitura em voz alta 

do livro “Condomínio dos Monstros”, de autoria de Alexandre de Castro Gomes. 

Primeiro apresentou a capa do livro, leu o título e questionou a turma - Que 

monstros vocês acham que tem no livro? 

 

Aluno 1 - Muitos monstros. 

A2 - O esqueleto. 

A3 - Tem bruxa... 

 

Foi criado um clima de suspense e Rosa realizou a leitura do livro com os alunos, 

usando entonação de voz diferenciada para cada personagem e a cada virada de 

página mostrava a imagem para que os alunos identificassem os monstros. Eles 

participaram da leitura, respondendo aos questionamentos e tentando „adivinhar‟ e 

antecipar as ações dos monstros. Após a leitura, os alunos comentaram, entre si, 

destacando as partes da história de que mais gostaram, enquanto Rosa entregava o 

livro de Matemática para realizarem a atividade seguinte. 

Na prática realizada, a imagem é usada como elemento de mediação da leitura, 

além de ser condição para aprendizagem da leitura, pois Foucambert (1994, p. 31) diz 

que “[...] o não-leitor deve se relacionar com textos que leria se soubesse ler, para viver 

o que vive”. As crianças devem ter contato com os materiais de leitura diversos e 



97 

 

mobilizar os conhecimentos prévios para conhecer ou reduzir aquilo que ainda não 

conhece. 

Esta prática possibilitou a Rosa avaliar a leitura do aluno e descobrir que o 

mesmo já conseguia ler convencionalmente, porém, não houve mediação a partir dessa 

descoberta; realizou a leitura do livro e, no final, os alunos fizeram os comentários sobre 

a leitura entre eles, sem intervenção de Rosa. Acreditamos que uma reflexão sobre a 

importância da leitura possibilitaria a Rosa realizar as mediações e avançar no processo 

de desenvolvimento da leitura e da compreensão leitora dos alunos.  

Ao ser questionada sobre a experiência de ensinar a crianças do 1º ano a ler, 

Rosa e Lilás dizem que 

 

É uma experiência fantástica, fico maravilhada com cada avanço, com a 
aprendizagem dos meninos. A cada momento estou me surpreendendo e de 
repente, desabrocham ali os saberes e vai acontecendo de uma forma tão 
natural e tão mágica, porque a leitura tem essa magia, de encantar por si só, da 
pessoa se descobrir, quando começa a ler a decodificar as letras, e ver ali que 
está lendo e que está compreendendo o que leu. Pra mim está sendo um 
momento muito gratificante, muito prazeroso (Rosa, 2014 – grifo nosso). 

Nesta experiência de estar ensinando as crianças a ler, quando você vê 
qualquer avanço já é uma vitória, começam a descobrir o som inicial das 
sílabas; pra mim já é um grande avanço e quando já estão lendo mesmo, 
nossa, ganhei na loteria, é fascinante mesmo. Ele está descobrindo o mundo 
das letras e já forma palavras, conta histórias, consegue escrever o que pensa 
[...] A criança volta para a palavra e sabe dizer que palavra foi aquela que leu, 
mesmo lendo daquela forma toda fragmentadinha, juntando sílaba, pra mim se 
todos chegassem ali estaria no céu [...] (Lilás, 2014 – grifo nosso). 

 

A concepção de leitura de Rosa e Lilás está associada à decodificação, o que 

limita as possibilidades de realização de mediações, uma vez que o desenvolvimento 

dessas habilidades isoladamente não dará conta do processo de aprendizagem da 

leitura, e, como exemplo, já apresentamos a leitura de Violeta. É necessário também 

aprender diferentes estratégias de compreensão leitora (SOLÉ, 1998). A concepção de 

leitura do professor irá influenciar sua forma de planejar, pois ele projeta nas atividades 

aquilo em que ele acredita enquanto leitura. Neste caso, uma prática para o 

desenvolvimento da decodificação. 

No processo de formação de Rosa e Lilás, as experiências positivas com a 

leitura influenciam na prática pedagógica utilizada para alfabetizar os alunos. 

Entretanto, como analisaremos na seção seguinte, a ausência de reflexão sobre essas 

experiências e sua prática em sala de aula limitam a ação e a possibilidade de 
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mediação do professor. Portanto, faz-se necessário identificar as práticas de leitura 

apresentadas na formação do PNAIC, como estas são discutidas no processo formativo 

do professor-alfabetizador, as relações da experiência formativa com leitura e os 

estudos nos momentos de formação, percebendo as contribuições destas reflexões 

para o desenvolvimento de um fazer pedagógico crítico e reflexivo. 

 

5.3 As modalidades de leitura na formação do PNAIC e as experiências formativas 
das professoras 
 
 

Durante a formação, as professoras-alfabetizadoras puderam vivenciar várias 

práticas de leitura, as quais lhes possibilitaram reflexões e incursões nesse mundo que, 

para elas, é mágico, resgatando o desejo pela leitura já adormecido pelo acúmulo de 

atividades desenvolvidas no seu dia a dia. 

Uma experiência marcante em relação à leitura vivida pelas professoras na 

formação foi o encontro com a leitura deleite, que resultou em novas compreensões a 

respeito dessa prática. No entanto, ainda percebemos que elas não descobriram que 

essa leitura traz em si outras práticas que envolvem a leitura em voz alta, silenciosa, 

compartilhada e a de imagem. Reconhecemos que essas reflexões não se fizeram 

presentes nas sessões de formação e nas aulas observadas.  

Embora a leitura deleite se constitua como uma estratégia formativa do PNAIC, 

não presenciamos, na formação, reflexões teóricas que subsidiassem os professores 

para que estes construíssem um conhecimento mais aprofundado a respeito dessa 

prática de leitura. O trabalho realizado foi no sentido motivacional para o uso dessa 

prática em sala de aula. 

A leitura em voz alta aconteceu nas sessões de formação, realizadas pela OE e 

pelos professores-alfabetizadores que também vivenciavam essa prática nas atividades 

em sala de aula, como, por exemplo, na leitura deleite, realizada em voz alta, por 

Violeta, do livro “Telefone sem fio”. 

A leitura silenciosa era realizada nas sessões de formação apenas pelos 

professores-alfabetizadores. Na sala de aula, os alunos sempre a praticavam como 

parte que precedia a leitura em voz alta, tendo sido observada na aula realizada por 

Rosa, quando André disse que já tinha lido o texto daquela determinada página (uma 

leitura não intencional). Na aula 2, também desenvolvida por Rosa, que aconteceu no 
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dia 04.09.14,  a leitura silenciosa aconteceu antecedendo a avaliação que tinha como 

parte final uma leitura em voz alta. 

 Para a leitura dos textos dos cadernos de formação, uma prática utilizada foi a 

da leitura por alto, comum nos momentos formativos deste tipo, quando o tempo para 

outro tipo de leitura é insuficiente e o texto é provocativo e propositivo em relação a 

aprofundamentos posteriores. 

A leitura compartilhada aconteceu em apenas três momentos do processo 

formativo, e foi realizada pela OE: no primeiro momento, com a realização da leitura do 

texto “Caixa Mágica e situações lúdicas” do Caderno 3 do PNAIC (sessão 1, 29.08.14); 

segundo momento (sessão 2, 19.09.14), com o texto “A Problemateca na sala de aula”  

do caderno de Matemática do Pacto Bahia; e no terceiro momento (sessão 6, 30.10.14) 

do texto “Conexões da Geometria com a arte” (Caderno 5 do PNAIC). Nestas práticas 

de leitura, a OE trabalhou com as estratégias durante e após a leitura (SOLÉ, 1990; 

CAFIERO, 2005); os PAs acompanhavam a leitura, respondiam os questionamentos, 

antecipavam o conteúdo do texto, levantavam hipóteses, realizavam inferências e 

durante a leitura checavam as informações. Ao concluir a leitura, a OE retomava alguns 

pontos que os professores tinham que localizar para dar as respostas sobre o texto, 

fazer síntese do que tinham compreendido, relacionar o conteúdo com as atividades 

vivenciadas em sala de aula, discutir o conteúdo demonstrando uma compreensão 

leitora do texto. 

Em seguida, descreveremos a aula de Rosa, que também fez a leitura 

compartilhada e usou a leitura silenciosa em atividade posterior. 

 
 
Descrição da aula 2 (04.09.14) 

 
Rosa fez a leitura deleite com o livro “Nunca conte com ratinhos”, que faz parte 

do acervo obras complementares (PNLD). Durante a leitura Rosa fez algumas pausas 

para que os alunos interagissem e observassem as imagens, utilizou as estratégias 

durante a leitura, oportunizando aos alunos fazerem antecipações e inferências que 

eram verificadas no decorrer da leitura do livro (SOLÉ, 1998). 

Ao concluir a leitura, Rosa fez algumas perguntas sobre o texto para verificar se 

os alunos tinham compreendido, além de questionamentos como: Quem gostou da 
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história? O rato é um animal doméstico? Quem cria algum animal em casa? Lembrou 

do hamster que algumas pessoas criam como animal doméstico.  

Os alunos interagiam respondendo e extrapolando o texto, trazendo para 

discussão suas opiniões e experiências na criação e cuidado com os animais que 

tinham em casa, como gato e cachorro.  

Logo após a leitura deleite, a professora Rosa entregou aos alunos uma lista de 

palavras com os variados sons do “r”, e solicitou que todos tentassem ler 

silenciosamente. Depois passou nas mesas dos alunos que realizavam a leitura em voz 

alta, das palavras, com a professora. 

A atividade xerocada consistia em agrupar as palavras em 4 quadrinhos 

diferentes, com auxílio de um desenho cujos nomes escreviam com “r” em diferentes 

posições (no início e no meio das palavras, som do „rr‟ e „r‟) CARRO, RODA, BARATA, 

PORTÃO. Os alunos teriam que fazer a correspondência das palavras de acordo com a 

posição e o som do “r”, recortar e colar no quadro certo. 

Rosa informou que aquela atividade era apenas uma revisão, o conteúdo havia 

sido foi dado no dia anterior. 

As práticas de leitura realizadas pela OE na formação repercutiram no trabalho 

em sala de aula. Lilás e Rosa desenvolveram, com os alunos, em diversos momentos, 

várias dessas práticas vivenciadas na formação, evidenciando a importância do 

trabalho formativo, ampliando e diversificando as atividades com leitura em sala de 

aula. 

Rosa, quando questionada sobre o uso dos livros do acervo de obras 

complementares PNLD e a leitura em voz alta, dá exemplo de uma situação de sala de 

aula: 

No projeto da escola sobre o trânsito escolhemos dois livros: “Ruas, quantas 
ruas” e “Como vou?”; eles foram suporte para este projeto, o qual a gente pode 
explorar com as crianças as placas de trânsito, o que contém numa cidade 
grande, e o que acontece no trânsito, e aí abordar o assunto para que eles 
possam visualizar imagens tendo uma percepção melhor e ampliação do tema 
trabalhado (Rosa, 2014). 

 

A modalidade de leitura mais recorrente nas aulas observadas foi a leitura em 

voz alta, no momento em que as professoras-alfabetizadoras liam para os alunos e os 

alunos liam para os colegas e a professora.  
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Além da leitura das capas dos livros, havia também uma preocupação, de Lilás e 

Rosa, ao realizar a leitura em voz alta, de ir mostrando o que estavam lendo (texto, 

enunciados de atividade), para que os alunos acompanhassem. Vejamos duas 

situações que ilustram essa prática da leitura em voz alta. 

 

Descrição da Aula 1 (03.09.14)  Lilás 

Após Lilás entregar o Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, solicitou que 

os alunos abrissem na página indicada. Conferiu se todos estavam na página indicada, 

solicitou que observassem o título e realizassem a leitura. Dois alunos leram: Saci-

Pererê. 

Após a leitura do título, Lilás realizou alguns questionamentos:  

 

L- Quem conhece este personagem? 

    De onde vocês conhecem?  

    Quais as características do Saci?  

    Como ele é?  

 

Fale um de cada vez (apontava para o aluno para que respondesse). Entretanto, 

a medida que Lilás questionava os alunos, eles respondiam em coro. 

Lilás realizou a leitura, em voz alta, dos enunciados das atividades do livro. Os 

alunos acompanhavam e respondiam as questões oralmente e logo depois registravam 

no livro. Assim aconteceu nas questões seguintes até concluírem as atividades do texto 

do Saci. 

 

Descrição da aula 6 (17.09.14)  Rosa 

Rosa conversou com os alunos sobre os transportes, revisando o conteúdo 

trabalhado. Logo depois realizou a leitura deleite do livro: “Como vou?”, que aborda o 

tema dos transportes. Sua leitura ilustrou a conversa e a aula do dia anterior. 

Durante a leitura em voz alta os alunos interagiam cada vez que Rosa passava a 

página, ia mostrando a eles, que levantavam hipóteses e antecipavam o que viria a 

seguir; tinham a possibilidade de verificar ouvindo a leitura de Rosa e lendo as 

imagens/ilustrações apresentadas. 
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Conforme a descrição anterior, Lilás planejou uma aula com a modalidade de 

leitura em voz alta, com o texto intitulado „Saci‟. E os enunciados das atividades 

serviram para possibilitar que os alunos, que em sua maioria ainda não lê 

convencionalmente, realizassem a atividade respondendo as questões. Na segunda 

situação de leitura do livro, a finalidade era ampliar os conteúdos trabalhados nas aulas, 

ilustrando o conteúdo que estava sendo estudado. A realização de ambas as atividades 

foi possível porque as professoras realizaram a leitura em voz alta com os alunos.  

O programa de formação do PNAIC também orienta a leitura em voz alta, pois 

possibilita: “[...] que eles [alunos] apreendam aspectos peculiares da modalidade 

escrita, como a estrutura sintática, o vocabulário, os elos coesivos” (BRASIL, 2012e, p. 

09).  

Ao realizar a leitura para os alunos, as professoras, além de serem “modelo” de 

leitoras, oportunizam a apropriação da linguagem escrita antes deles saberem ler 

convencionalmente, incentivam o gosto pela leitura, ampliam o vocabulário e conhecem 

a estrutura de uma diversidade de gêneros. Além de ensinar as estratégias de leitura, 

permitem que os alunos façam previsões, levantem hipótese e realizem inferências que 

podem ser verificadas ou checadas durante e após a leitura (SOLÉ, 1998). 

No próximo capítulo descreveremos o trabalho realizado com as professoras-

alfabetizadoras por meio de sequências didáticas para o desenvolvimento da 

compreensão leitora delas e dos alunos.  
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CAPÍTULO 6 - UM PROCESSO FORMATIVO DA E NA PESQUISA: SEQUÊNCIAS 
DIDÁTICAS 

 

 

Na sessão de estudos realizada no dia 13 de outubro com a temática: 

“Atividades para pensar e refletir – os gêneros textuais no Ciclo de Alfabetização”, foi 

sugerida, como atividade de classe, planejar uma sequência didática ou projeto didático 

que trabalhasse leitura, escrita e Alfabetização Matemática. Esta atividade deveria ser 

experenciada em sala de aula com os alunos e feito um relatório sucinto para ser 

apresentado na sessão seguinte de formação de Língua Portuguesa. 

 No dia seguinte à formação, as professoras retornaram à escola e externaram a 

dificuldade de planejar a atividade sugerida pela OE. Com as análises das seções de 

formação do PNAIC e as observações nas aulas de Rosa e Lilás, percebemos, na 

atividade solicitada na formação, a possibilidade de orientarmos as professoras para 

que planejassem e realizassem o trabalho com os alunos. Conversamos com elas e 

planejamos a sequência didática com que iriam trabalhar com os alunos e apresentar 

na formação.  

Em seguida, fomos dialogar com a gestão da escola sobre a necessidade de 

liberar as professoras em um turno de trabalho para a elaboração do trabalho proposto 

na formação. A gestão disponibilizou um turno para o trabalho com as professoras-

alfabetizadoras e, no dia 21.10.14, nos reunimos para discutir e elaborar a sequência 

didática nos seus respectivos turnos.  

Durante a semana que antecedia a elaboração da sequência didática, realizamos 

algumas leituras e discussões para viabilizar o tempo que teríamos e decidir a 

metodologia e a escolha do livro de literatura que iríamos utilizar, considerando a 

relação entre a leitura escrita e a Matemática. 

Segundo Zabala, sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm 

um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos” (1998, p. 

18). E o Caderno 6 PNAIC - Língua Portuguesa, intitulado - Planejando a alfabetização; 

integrando diferentes áreas do conhecimento, projetos didáticos e sequência didática – 

apresenta a sequência didática como 
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[...] um procedimento de ensino, em que um conteúdo específico é focalizado 
em passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de 
aprendizagem. Ao mesmo tempo, a sequência didática permite o estudo nas 
várias áreas de conhecimento do ensino, de forma interdisciplinar (BRASIL, 
2012, 27).  

 

Desta forma, verificamos também o conceito de projeto didático, que, para Nery, 

(2007) é uma 

modalidade de organização do trabalho pedagógico que prevê um produto final, 
com objetivos claros, dimensionamento no tempo, divisão de tarefas e, por fim, 
a avaliação final em função do que se pretendia. Tudo isso feito de forma 
compartilhada e com cada estudante tendo autonomia pessoal e 
responsabilidade coletiva para o desenvolvimento do projeto (apud BRASIL, 
2012, p. 15). 

 

Para Nery (2007), o que diferencia a sequência didática do projeto didático é 

que no projeto há um produto final, e todo o processo é compartilhado com os alunos 

desde a sua elaboração até a avaliação final, ou seja, as crianças participam da 

organização geral das atividades. Na sequência, o planejamento é centrado no 

professor, e o produto final não será uma condição para o desenvolvimento do 

trabalho, podendo existir ou não. Confrontando os conceitos de sequência didática e 

projeto didático, percebemos que a metodologia mais adequada àquele momento seria 

o planejamento de uma sequência didática que considerasse a proposta que estava 

sendo discutida durante a semana sobre a leitura, tendo como finalidade o 

desenvolvimento da compreensão leitora (SOLÉ, 1998). 

Uma sequência didática pode ser realizada em sala de aula, durante uma ou 

duas semanas, considerando seu caráter interdisciplinar. 

No dia 21.10.14 foi realizado o trabalho pela manhã e pela tarde24, cujo tema foi: 

„Leituras na sala de aula: trabalhando as estratégias antes, durante e depois”, 

subsidiado pelo livro: “Quem vai ficar com o pêssego?”, de Yoon Ah-Hae e tradução de 

Thais Rimkus. Com o uso dos slides, discutimos o conceito de leitura, a leitura como 

processo e o conceito de leitura como atividade cognitiva e social (KLEIMAN, 2012; 

CAFIERO, 2005) estratégias de leitura (SOLÉ, 1998; CAFIERO 2005), pausas 

protocoladas (BRASIL, 2012; CAFIERO, 2005), além do direito à aprendizagem 

(BRASIL, 2012).  

                                                           
24

  A coordenadora pedagógica participaria da atividade, porém foi convocada para uma reunião em turno 

integral com assessoras da Secretaria Municipal de Educação. 
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As atividades foram elaboradas a partir do livro escolhido, em consonância com 

os direitos de aprendizagem de Língua Portuguesa, cujos eixos são: Leitura, Produção 

de textos escritos, Oralidade, Análise Linguística. Os conhecimentos/capacidades 

apresentados nos eixos de Língua Portuguesa corroboravam o trabalho de leitura e 

suas estratégias de forma sistematizada e os demais conteúdos desenvolvidos nesta 

sequência didática. 

Observando que, nas aulas de Lilás e Rosa, nem sempre as estratégias de 

leitura - antes, durante e depois da leitura - e a mediação estavam presentes nas 

práticas de leitura com os alunos, fizemos uma discussão teórica para depois 

começarmos o planejamento da sequência didática.  

Após uma discussão teórica acerca do que íamos planejar com Lilás, iniciamos a 

elaboração da sequência didática (Apêndice A). No turno vespertino, foi retomado o 

trabalho com Rosa. Realizamos a discussão teórica com o mesmo conteúdo abordado 

no matutino e após alguns esclarecimentos sobre a atividade que tinha sido iniciada no 

turno matutino.  

Durante o planejamento da sequência didática foi necessário ler o livro: “Quem 

vai ficar com o pêssego?” por mais de uma vez, para que pudéssemos selecionar os 

trechos, para o uso das pausas protocoladas. Percebemos que as pausas deveriam 

acontecer por três ou quatro vezes, pois o uso exagerado desse recurso poderia tornar 

a leitura muito extensa e cansativa. Para cada pausa foram planejados 

questionamentos para que as professoras pudessem estimular a participação dos 

alunos, oportunizando que antecipassem, inferissem e levantassem hipóteses que 

seriam checadas no decorrer da leitura.  

A modalidade de leitura escolhida foi a “leitura compartilhada”, pois o objetivo era 

desenvolver a compreensão leitora com uso das estratégias (antes, durante e depois da 

leitura), utilizando como base os direitos/objetivos de aprendizagem de Língua 

Portuguesa do eixo leitura. Após o planejamento e a organização dos momentos 

dedicados a essa prática, a sequência didática foi concluída. 

Apresentamos, abaixo, o esboço construído para a realização da leitura com o 

livro: “Quem vai ficar com o pêssego?”: 
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Quadro 2 – Planejamento da 1ª Sequência Didática 
 

CONTEÚDO: Leitura       MODALIDADE DE LEITURA: Compartilhada 

ANTES DA LEITURA OBJETIVOS de aprendizagem
25

  

Fazer questionamentos: Alguém lê para vocês? Quem 
lê? Em que momento? O que leem? Que tipo de leitura 
vocês gostam de ouvir? E vocês, gostam de ler? 

Mostrar a capa do livro 
Observando a capa deste livro, qual a história que 

conta?     O que tem na capa do livro?             
Alguém conseguiu ler o título do livro? O que tem 

escrito?    (Ler o título do livro com os alunos).      
Vocês já comeram pêssego? Que gosto tem? Azedo, 

doce...  Quem vai ficar com o pêssego?       
Que animais estão na capa do livro? Qual a relação 

entre os animais e o pêssego? 

Ativar conhecimentos prévios. 

Relacionar textos verbais e não 
verbais, construindo sentidos. 
 

Levantar hipóteses.  
 

Antecipar os conteúdos do texto a 
partir dos indicadores, como 
ilustração, título e outras informações 
contidas na capa. 
 
Identificar fonte do texto. 

DURANTE A LEITURA 

Vamos ler a história... 
Fazer a leitura do texto com os alunos, mostrando as 

imagens para que possam acompanhar, usando as pausas 
protocoladas...  

1ª pausa: “A girafa alta, o crocodilo de boca... todos 
queriam comer o pêssego.”  

Quem vocês acham que deve ficar com o pêssego? 
2ª pausa:  “Mas assim que a girafa se abaixou para 

comer o grande pêssego maduro...” 
O que será que aconteceu? 
3ª pausa:  “Por que o mais alto, o mais pesado, ou o que 

tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego?”   
Você concorda com os animais, que o que for mais... 

deve ficar com o pêssego?  
4ª pausa: “Como pode uma lagarta tão pequena, com a 

menor boca de todos, comer um pêssego tão grande?”  
O que será que a lagarta fez? 
Concluir a leitura. 

 
Relacionar textos verbais e não 
verbais construindo sentidos. 
 
Ler as imagens que acompanham o 
texto. 
 
 
Realizar inferências em textos de 
diferentes gêneros e temáticas, lidos 
pelo professor. 
 
Participar de interações orais em sala 

de aula, questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os 

*turnos de fala (*cada aluno fala quando for 

solicitado). 

Continua... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Estes objetivos referem-se aos Direitos de Aprendizagem apresentados pelo PNAIC, do Caderno da 
Unidade 1 – Ano 1, de Língua Portuguesa, intitulado “Currículo na alfabetização: concepções e 
princípios” (BRASIL, 2012b). 
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Conclusão 

CONTEÚDO: Leitura       MODALIDADE DE LEITURA: Compartilhada 

DEPOIS DA LEITURA 

Questionamentos: 
Como eram os animais? Onde estavam? O qu e 

queriam? O que aconteceu? 
Vamos recordar algumas coisas que aconteceram na 

história. 
1. Como é iniciada a história? 
2. Qual o argumento da girafa para comer o pêssego? 
3. Qual o animal que era mais pesado? 
4. O que você achou da atitude da lagarta? 
5. Como terminou a história? 
6. Que outro final você daria para a história? 

 

7. Roda de Conversa: Foi justo o menor animal ficar 
com o pêssego? 

Vocês ficariam com o pêssego ou dividiriam com os 

colegas? 

Discutir sobre a solidariedade, divisão do lanche, lápis 

de cor... 

 

8. ATIVIDADE SÍNTESE 

8.1 Fazer o reconto da história, coletivamente ou 

individualmente (professor escriba). 

8.2 Revisão do reconto. 

8.3 Ilustrar o reconto e/ou dramatização “Na Hora do 

Conto”. 

Localizar informações explícitas no 
texto lido. 
 

Confirmar suposições a partir de 
elementos do texto. 
 
Compreender o texto lido por outras 
pessoas. 
 

Participar de interações orais em sala 
de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos 
de fala. 
 
Focalizar informações relevantes ao 
contexto e desprezar as que não 
forem pertinentes. 
 

Compreender textos, avaliando ética e 
afetivamente, fazendo extrapolações... 
 
Participar de interações orais em sala 
de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos 
de fala. 
 

Planejar intervenções orais em 
situações públicas: exposição oral, 
contação de histórias. 
 
Revisar coletivamente os textos 
durante o processo de escrita em que 
o professor é escriba, retomando as 
partes já escritas para planejar os 
trechos seguintes. 

9. SUGESTÕES: Atividades para apropriação do SEA
26

 usando o título do texto e 
um trecho da história. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2014). 

 

Após o planejamento da sequência, no que se referia à leitura, discutimos sobre 

as atividades para o desenvolvimento do sistema de escrita alfabética em que 

atividades orais precediam as atividades de exploração da escrita, em relação à 

Alfabetização Matemática, sequência numérica, quantidade, ordem crescente e 

decrescente, noção de adição, subtração, divisão, maior/menor, confecção de tabela e 

gráfico. As ideias foram enviadas por email para que, durante a semana, pudéssemos 

elaborar as atividades que completariam a sequência. Na sexta-feira (24.10.14) em que 

                                                           
26

 A sequência didática do livro: “Quem vai ficar com o pêssego?”, com as atividades desenvolvidas de 

escrita e Matemática, encontram-se no apêndice A. 
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Lilás e Rosa estavam presentes na sessão de estudos do PNAIC, concluímos o 

planejamento e as atividades da sequência didática. 

O trabalho com a sequência didática foi iniciado no dia 28.10.15 e perdurou por 

uma semana. Esta foi uma atividade que oportunizou a reflexão da prática 

pesquisadora e da prática alfabetizadora, num movimento revelador da práxis 

pedagógica. 

No dia 06 de novembro, nos reunimos com Lilás e Rosa para a avaliação da 

sequência didática e das atividades desenvolvidas em sala de aula, 

 

Nunca tinha trabalhado com a sequência de forma tão aprofundada, sempre 
tem outras coisas e a gente acaba pegando pouco, um trabalho superficial;  
nas escolas particulares que trabalhei, foi como se estivesse revivendo alguns 
momentos, acontecia em uma, duas semanas. Só que não consigo seguir a 
risca, mas planejo tudo, mas sempre vai ter mudanças, mas a gente tem um 
norte para as atividades. [...] o trabalho com a sequência dá um norte para as 
atividades com os alunos. Planejar o antes, durante e depois da leitura, isso 
pra mim foi novidade e teve um bom resultado, até os alunos dispersos que 
ficam conversando prestaram atenção na leitura e participaram. 
[...] Acho que o aspecto negativo foi o tempo, teve parada, formação a gente 
não pode começar o trabalho e continuar durante a semana, ficou quebrado, 
mas foi gostoso. Pena que não deu tempo para fazer a receita ia ficar melhor 
ainda, mas quero experimentar na próxima sequência didática, fazer uma 
atividade diferente, sair da sala, eles [alunos] vão gostar (Lilás, 2014). 

Eu tentei seguir o planejamento da leitura, pra mim foi diferente, nunca tinha 
ouvido falar das pausas protocoladas. A leitura ficou mais interessante, eles 
compreenderam, prestaram mais atenção e aí fiz as pausas nas leituras deleite 
e achei que eles ficavam mais ligados na leitura, depois queriam comentar de 
tudo, a gente retomava. [...] as atividades de escrita, que também foram 
interessantes, nunca tinha planejado uma sequência que trabalhasse 
Linguagem e Matemática juntas e ficou muito bom. Os alunos sempre queriam 
saber qual a atividade que a gente iria fazer (Rosa, 2014). 

 

A sequência didática faz parte da metodologia do PNAIC, porém fica claro na fala 

de Rosa e Lilás, que elas ainda não tinham trabalhado com essa forma de organização 

do trabalho pedagógico. A sequência didática do livro “Quem vai ficar com o pêssego?” 

foi apresentada na formação do dia 28.11.14, no turno matutino, e avaliada pela turma 

como uma atividade bem sucedida, tendo sido, inclusive, escolhida para ser 

apresentada por Rosa no II Seminário Municipal do PNAIC: Alfabetização Matemática 

em pauta, na cidade de Itabuna/BA, que aconteceu em 11.12.14. Rosa apresentou a 

sequência enfatizando o trabalho antes, durante e depois da leitura (SOLÉ, 1998), o 

uso das pausas protocoladas/leituras protocoladas (CAFIERO, 2005; BRASIL, 2012) 

além dos direitos de aprendizagem de leitura na perspectiva do PNAIC (BRASIL, 2012).  
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Assim, incentivar a leitura na escola e em sala de aula tinha como finalidade 

apresentar o caráter interdisciplinar da leitura, ou seja, mostrar que na escola podemos 

ler em todas as áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências, Meio Ambiente, Artes etc.). Os livros selecionados para planejar a 

sequência didática ajudaram-nas a avançar para além da leitura deleite que era 

realizada em sala de aula e com a possibilidade de trabalhar com mais de uma 

disciplina.  O desenvolvimento da leitura aconteceu de forma significativa, mostrando as 

várias finalidades de um mesmo texto (deleite, fonte de informação, subsídio às 

atividades de escrita, oralidade e Alfabetização Matemática).  

A seguir, apresentaremos o desenvolvimento da sequência didática em sala de 
aula. 
 
 

Descrição da aula 10 (28.10.14, Lilás – matutino) Sequência didática 

Lilás, após se organizar para realizar a leitura compartilhada do livro “Quem vai 

ficar com o pêssego?”, projetou a capa do livro no slide e iniciou os questionamentos: 

 

Professora (P) - O que vocês estão vendo? 

A1 - Uma maçã 

A2 -  Animais... 

 

A professora solicitou que os alunos lessem o nome da história e sem dificuldade 

alguns alunos liam ao mesmo tempo. 

 

P – Quem vocês gostariam que ficasse com o pêssego? (A professora 

questionou individualmente os alunos, todos tinham que responder e justificar). 

A3 –  O jacaré. 

P –  Tem jacaré? Aqui é um crocodilo primo do jacaré. 

A1 –  Então o crocodilo, ele é grande e come muito. 

A4 –  A lagarta, ela é pequenininha, fura o pêssego, entra dentro e come. Os 

outros animais não fazem isso. 

 

Em seguida, Lilás fez a leitura do livro realizando os questionamentos, fazendo 

as pausas protocoladas. Os alunos respondiam os questionamentos, levantavam 
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hipóteses, verificavam se estavam certos ou não no decorrer da leitura. Após concluir a 

leitura, a professora questionou quem gostaria de ir à frente para fazer a dramatização 

da história lida. Imediatamente quase toda a sala estava de pé; após acalmá-los, a 

professora convidou 6 alunos, escreveu o nome dos animais e colou na roupa para que 

fossem identificados, e a medida que realizava a leitura corrida (sem pausas), as 

crianças iam dramatizando o que acontecia. Uma aluna foi buscar a balança na 

secretaria para ver o peso dos alunos e verificar quem pesava mais. 

A história foi lida/contada/dramatizada em 35min. E após a leitura, foi solicitado 

que a aluna Ana (nome fictício) fizesse o reconto com auxílio dos slides. 

Durante o reconto Ana questionava: 

 

A –  E agora tia? 

P –  Não sei, a história é sua. 

 

A aluna continuou o reconto, sempre buscando nos colegas e na professora a 

complementação do que estava falando, permitindo que todos participassem da 

atividade. 

Concluíram as leituras e o reconto e foram realizar a atividade de 

desenvolvimento do sistema de escrita alfabética (SEA). Os alunos deveriam contar 

quantas palavras havia num trecho da história, que estava escrito em um cartaz colado 

no quadro e transcrito com letra bastão. Lilás convidou alguns alunos para ir ao quadro 

e fazer a conta das palavras no cartaz. As duas primeiras alunas contaram letra por 

letra, outros dois contaram palavras sem os artigos ou conectivos. 

Percebendo as hipóteses dos alunos, Lilás realizou a leitura em voz alta do texto, 

enquanto os alunos iam colocando uma barra (/) entre as palavras. Só quando 

concluíram foi possível realizar a contagem, pois o trecho da história estava escrito sem 

segmentação das palavras. A atividade demorou mais tempo do que a professora havia 

previsto, o lanche foi servido na sala e depois foram para o recreio. 

 
Descrição da aula 13 - (04.11.14)  - Lilás 

 
Lilás iniciou a aula solicitando que um aluno viesse à frente e contasse a história 

do livro: “Quem vai ficar com o pêssego?” 
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O aluno 1 levantou e se prontificou a fazer o reconto. 

 

P – Venha aluno 1, conte a história com tudo que você lembrar. 

A1 – Havia um grande pêssego na floresta. 

A girafa falou: 

–  Vamos ver quem é o maior, para ficar com o pêssego? 

Aí veio o rinoceronte e disse: 

– Vamos ver quem pesa mais, para ficar com o pêssego. 

– Espera, falou o coelho. Vamos ver quem tem a orelha maior? E subiu na girafa. 

Quando ele ia comer o pêssego, o macaco gritou: 

–  Bora ver quem tem a cauda maior?  

Daí veio a minhoca e disse que era a primeira em tudo, entrou no pêssego e 

comeu. 

A2 –  Tia, ele nem falou do jacaré. 

P – Quem são os personagens da história? 

 

Responderam em coro: – A girafa, o jacaré/crocodilo, o macaco, a 

lagarta/minhoca, o coelho e um pêssego grande. 

 

P: Como eram os personagens? 

A 1 – A girafa era grande. 

A 2 – O rinoceronte muito pesado. 

A 3 – O macaco tinha uma cauda comprida. 

A 4 – O coelho tinha orelhão. 

A 5 – O crocodilo tinha a maior boca e a lagarta tinha tudo pequeno. 

P – Pronto, muito bem, já lembramos a história; vou devolver a atividade 

passada para vocês complementarem o que faltou. 

 

A atividade consistia em completar as palavras (faltava letras) com as 

características dos animais, porém a maioria não tinha realizado. Lilás devolveu a 

atividade e foi falando o que cada um precisava fazer. 
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Descrição da aula 10 (28.10.14 – vespertino)  Rosa   -  Sequência didática 

A professora Rosa iniciou a sequência didática com a leitura do livro “Quem vai 

ficar com o pêssego?” projetando a capa do livro e iniciando os questionamentos: 

P – O que vocês estão vendo? 

A1 – Os animais 

A2 – Um pêssego grande. 

P – Isso aqui é um pêssego? 

A2 – É tia. 

P – Como você sabe? 

A2 – Eu conheço essa história: Quem vai ficar com o pêssego? 

P – Então você vai ficar em silêncio e deixar que os outros respondam, certo? 

A2 – Pode deixar, eu já sei mesmo. 

 

Após explorarem a capa do livro, Rosa iniciou a leitura e continuou fazendo os 

questionamentos sobre a história. Os alunos antecipavam e levantavam hipóteses 

sobre o que estavam vendo (slide) e lendo, realizavam as pausas, seguiam à risca o 

planejamento. 

Durante a leitura, foi detectado que outros alunos conheciam a história e sempre 

antecipavam os acontecimentos que eram verificados com a leitura da professora. No 

final da leitura, Rosa realizou a retomada do texto e foi solicitado que respondesse as 

questões apenas quem estava ouvindo a história pela primeira vez, e os que já 

conheciam deveriam avaliar se os colegas estavam certos. Eles ficaram muito 

empolgados com a situação e assim iam confirmando e corrigindo o que os colegas 

respondiam a Rosa. 

Em seguida a professora propôs que realizassem uma atividade sobre a história. 

 

P – Quem gostaria de ler o trecho da história? 

A1 – Eu tia... eu. 

P – Parabéns, aluno 1, você já está lendo. Tia está muito feliz por você. Que 

bom! Estou emocionada. Palmas para aluno 1. 

(Após as palmas) 
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P – Gente, vocês viram, todos vocês podem aprender a ler, mas tem que se 

esforçar mais, estou aqui para ajudá-los. 

P – Estou surpresa e muito feliz, aluno 1; até o mês passado o aluno 1 lia apenas 

palavras soltas, com sílabas simples. 

A1 – Minha mãe sempre pede pra eu levar um livro pra casa... Tia, deixa eu levar 

esse? 

P – Na próxima semana vou ver, essa semana ainda não, esse livro está sendo 

usado pela turma da manhã, por enquanto precisamos dele na escola, só tem 

um. 

P – Agora aluna 2, você consegue ler esta palavra? Só a aluna 2. 

A aluna leu as seguintes palavras, sem dificuldade: PESADO, ESPERTO E 

PÊSSEGO; a professora ficou surpresa. 

P – Parabéns, aluna 2, até o mês passado você apenas juntava letras e formava 

sílabas e agora já consegue ler palavras, fico muito feliz por você. Todos vocês podem 

aprender também. 

 

A atividade possibilitou a leitura em voz alta, individual, além da identificação dos 

alunos que já liam sem dificuldade. 

 

Descrição da aula 11 - (04.11.14)  - Rosa  
 

Rosa iniciou o trabalho escrevendo as palavras no quadro: GIRAFA, 

CROCODILO, RINOCERONTE, MACACO e LAGARTA em letra bastão. 

Solicitava que os alunos viessem à frente e lessem as palavras, identificando 

sons, sílabas e justificassem. 

 

P – Aluno 1, onde está a palavra GIRAFA? 

A1 – Aqui (apontando para a palavra). 

P – Por que aí é a palavra GIRAFA? 

A1 – Começa com „G‟ „I‟.  

P – Muito bem, na palavra GIRAFA tem o som de GA. 

A2 – Não, tia tem FA. 
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E assim seguiu a atividade realizada com mais quatro alunos que respondiam os 

questionamentos e faziam a leitura da palavra e das sílabas. 

Entregou a atividade numa folha xerocada. Os alunos teriam que identificar, 

separar e completar as sílabas de palavras retiradas da história “Quem vai ficar com o 

pêssego?”. Ao concluírem esta atividade de escrita, Rosa solicitou que fizessem uma 

fila para que pudesse medir o tamanho de cada um e confeccionar o cartaz. Utilizou 

uma fita métrica e um pedaço de cordão que representava a altura de cada um. Saíram 

para o lanche e, ao retornarem, Rosa explicou que iriam realizar uma atividade de 

Matemática e que era a continuação da história e, para que todos pudessem participar, 

realizaria a leitura do livro em voz alta. Rosa leu novamente a história e à medida que 

lia e os animais apareciam, colava a imagem de cada um deles no pedaço de papel 

madeira que estava no quadro, evidenciando as características de cada um. 

Fez vários questionamentos e os alunos respondiam e anotavam no quadro. 

Após colar todos os animais e concluir a leitura da história, entregou a atividade aos 

alunos e leu em voz alta e eles iam registrando individualmente suas respostas, de 

acordo com o cartaz produzido. Inicialmente o que parecia uma atividade de cópia das 

respostas, demandou a leitura por parte do que estava escrito no quadro e no cartaz. 

Só após alguns responderem as questões, Rosa fazia a intervenção auxiliando os que 

ainda não tinham conseguido realizar a atividade. Após a conclusão, recolheu as 

atividades e comunicou aos alunos que todas as atividades da sequência didática 

seriam corrigidas e entregues no final.  

Rosa desenhou um gráfico no quadro e questionou cada aluno – Quem eles 

gostariam que ficasse com o pêssego?. Fez o gráfico de barras no quadro, marcando 

os dados dos alunos, depois entregou uma folha xerocada para que eles pudessem 

registrar a posição da turma e, para finalizar, houve uma discussão sobre essa 

atividade e a turma chegou ao consenso de que poderia dividir o pêssego com todos os 

animais, ao invés de apenas um ficar com a fruta. 

 
Descrição da aula 12  - (05.11.14)  - Rosa  
 
A atividade da receita realizada por Rosa, com sua turma, surgiu numa conversa 

com os alunos sobre a fruta pêssego, logo na primeira aula da sequência. Muitos 

alunos nunca tinham experimentado a fruta tão cobiçada pelos animais, personagens 
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da história. Como não é comum na região e, geralmente, é encontrada em calda, a 

professora decidiu fazer a receita do mousse com os alunos, na cozinha da escola, por 

ser uma receita simples que não exigia usar o fogão. 

Rosa trouxe a receita do Mousse de Pêssego em um cartaz (letra bastão) e 

colou no quadro branco. Leu com os alunos e explicou que a receita estava com a 

quantidade dos ingredientes em dobro, pois iriam fazer para que a turma pudesse 

experimentar. 

Falou também sobre a higiene que deveríamos ter na preparação dos alimentos 

e no manuseio dos ingredientes – lavar as mãos, usar a touca na cabeça etc. Deveriam 

lavar as latas e caixinhas, pois, muitas vezes, são estocados nos supermercados e 

padarias e por eles passam insetos, tem poeira e é preciso cuidado com os objetos, 

como faca e abridor de latas. 

Após as recomendações feitas, os alunos foram para a cozinha, com os 

ingredientes em mãos e o cartaz da receita. Chegando no 2º andar, tiveram que descer 

para o térreo para lavar as mãos e colocar a touca. Em fila, subiram novamente para a 

primeira aventura na cozinha da escola. 

Na cozinha, cartaz com a receita colado na parede, ingredientes em cima da pia, 

leram em voz alta a receita, verificaram os ingredientes e dois alunos, junto com a 

professora, foram lavar as caixas e latas, enquanto outros iam enxugando. Outros 

foram abrindo as latas e caixas, enquanto alguns despejavam os ingredientes no copo 

do liquidificador. Uma aluna foi convidada a ligar o eletrodoméstico sob o olhar atento 

dos colegas e quase degustando o líquido com os olhos. Momento mágico aquele. 

Enquanto o líquido era misturado, Rosa chamou atenção para a mistura da água 

quente com a gelatina, e o cuidado que deveriam ter com a água quente. Foi feita a 

mistura que mais parecia um suco. 

 

A 1 – Tia, isso é um suco, o que vai fazer com ele? 

A 2 – É mesmo, ficou amarelo. 

A 3 – Tem um cheiro bom, vai misturar, é? 

A 4 – Isso serve pra quê? 
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Respondendo os questionamentos das crianças e misturando a gelatina aos 

ingredientes do liquidificador, foi explicado que a mistura destes ingredientes tornaria o 

preparo mais cremoso à medida que fosse batido. 

O líquido cremoso foi colocado em copos descartáveis, com pedaços de pêssego 

misturados e a bandeja foi à geladeira, onde deveria ficar por uma hora para que 

ficasse com a consistência de mousse, todos retornaram para sala.  

Na sala, alguns alunos pediram que a professora colocasse o cartaz na parede 

para que pudessem copiar e levar a receita para casa. Assim foi feito e Rosa realizou 

algumas atividades de desenvolvimento da escrita alfabética e às 16h os alunos 

retornaram ao 2º andar para degustar o mousse. 

Foi interessante a percepção dos alunos em relação ao sistema de medida 

trabalhado e apresentado no livro (Caderno de Atividades do Aluno do Pacto Bahia – 

Matemática): grama, quilo, litro, mililitro; e as medidas da receita (uma lata, uma colher 

de sopa, pitada, uma xícara, um copo). A professora pegou alguns ingredientes e foi 

lendo e mostrando que a lata equivalia a 395 gramas, que o copo utilizado tinha 300 

mililitros, e todos observavam atentos. A discussão foi interrompida, as crianças foram 

lanchar e a discussão não teve continuidade neste dia. 

 
[...] na atividade com a receita a gente trabalhou primeiro com a leitura do texto 
e depois fizemos a receita; eles adoraram e se comportaram muito bem na 
cozinha, perguntavam, uma curiosidade sem fim. Na hora que André (nome 
fictício do aluno) perguntou: tia, uma lata de leite condensado é quantas 
gramas, eu fiquei tão feliz. Eles perceberam que nas receitas as medidas são 
diferentes das medidas que os livros trabalham, fiquei emocionada mesmo 
(Rosa, 2014). 

 

Após avaliarem o trabalho com a sequência didática, Lilás e Rosa escolheram 

outros livros para o trabalho em sala de aula com o projeto de leitura da escola, cujo 

tema era “Diversidade e a questão étnico-racial”.  

Apresentamos, a seguir, o esboço das sequências didáticas planejadas com os 

livros: “Menina bonita do laço de fita” e “As tranças de Bintou”.  
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Quadro 3 – Planejamento da 2ª sequência didática 
 

Modalidade de leitura compartilhada: “Menina bonita do laço de fita”
27

 

ANTES DA LEITURA 

Escrever no quadro: Menina bonita do laço de fita 

 Questionamentos: Vamos imaginar como é essa menina. Como ela é? Qual o seu nome? Quantos 
anos ela tem? Do que ela gosta? Qual a sua cor? Como são seus cabelos? Será que ela é feliz? (Pedir 
que as crianças desenhem, pintem e comentem os seus desenhos. Depois colocar no varal e pedir que 
elas olhem também os desenhos de seus colegas). 

Mostrara capa do livro e questionar: 

Este livro fala sobre o quê? Alguém conseguiu ler o título do livro? O que tem escrito? 
(Ler o título com eles).        O que tem na capa do livro? 
O que vocês acham que essa menina está fazendo na capa do livro com o coelho? 

DURANTE A LEITURA 

Vocês querem ouvir a história de “Menina bonita do laço de fita”? Vamos lá... 

(Fazer a leitura do texto para eles, mostrando as imagens para que possam acompanhar, usando as 
pausas protocoladas...). “Do lado da casa dela morava um coelho branco... o focinho nervoso sempre 
tremelicand” **... 

*Questionar: 1ª pausa: Vocês sabem o que é tremelicando? Por que será que o coelho tinha um focinho 
nervoso? 

2ª pausa: Ah! Deve ser porque caí na tinta preta quando era pequenina... Será que o coelhinho 
acreditou? O que será que ele fez? 

3ª pausa: “E se ele queria ter uma filha pretinha... procurar uma coelha preta para casar. Será que o 
coelhinho tomou a decisão certa? Um coelho branco com a coelhinha preta, será que teria filhos 
pretinhos?  

4ª pausa: “E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço... o que todos perguntavam? 

Concluir a história. 

Questionamentos 

Como era a menina? E o coelhinho? Por que a menina era pretinha? O que o coelho faz para tentar ficar 
pretinho? Ele consegue? Como o coelho resolve o problema? 

DEPOIS DA LEITURA 

Vamos recordar o que aconteceu na história. 
8. Como inicia a história? 
9. O que aconteceu na história depois que o coelhinho se pintou com tinta preta? 
10. O que aconteceu depois? 
11. O que você diria ao coelho se estivesse no lugar da menina? 
12. Como terminou a história? 
13. O que você faria no lugar do coelhinho? 
14. Que outro final você daria para esta história? 
15. Roda de Conversa: Deixar que o livro circule na sala,  e perguntar: Sua autora quem é? Você 

conhece outras histórias que esta autora escreveu? Vamos ver na caixa de livros se tem mais livros 
da autora? (Deixar que os alunos manuseiem os livros e identifiquem). 

9. ATIVIDADE SÍNTESE 

Fazer o reconto da história para apresentar em comemoração ao Dia da Consciência Negra (a 

professora é a escriba). 

9.1 Revisão do reconto; 
9.2 Ensaiar o reconto, com o auxílio dos slides, e apresentar. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2014).   
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 A sequência didática do livro: “Menina bonita do laço de fita” com as atividades desenvolvidas de 

escrita e Matemática encontram-se no apêndice A. 
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    Quadro 4 – Planejamento da 3ª sequência didática 

Modalidade de leitura compartilhada do livro “As tranças de Bintou”
28

 

ANTES DA LEITURA 

Mostrar a capa do livro e fazer as perguntas 

Alguém conhece esta história? Fala sobre o quê?  Quem já fez esse penteado da criança no cabelo?  
Quem gosta de fazer tranças no cabelo?  

DURANTE A LEITURA 

Vamos ler a história para que todos possam conhecer... 

Ler o livro com os alunos, mostrando as imagens para acompanhar, usando as pausas 
protocoladas...  

Questionamentos para as pausas:  

1ª pausa: “Tudo que tenho são quatro birotes na cabeça.”(Slide 3). 

Alguém sabe o que são birotes? 

2ª pausa: “[...] eu lhe pergunto, porque meninas não podem usar tranças? (Slide 10). 

Alguém sabe por que meninas não podem usar tranças? O que será que a vovó vai responder para 
Bintou? O que será que aconteceu? 

3ª pausa: “Eu corro e pulo o mais ligeiro que posso.” (Slide 21).   

O que acontece? Bintou consegue chegar até a Vila? 

Vamos ver o que aconteceu... e conclui a história. 

DEPOIS DA LEITURA 

Questionamentos 

Onde vivia Bintou? O que eles queriam? O que aconteceu? 

Vamos recordar o que aconteceu na história. 

1. Como inicia a história? 

2. Por que Bintou usava birotes no cabelo? 

3. Qual o conselho que vovó SouKeye deu a Bintou? 

4. O que as mulheres usavam na cabeça? 

5. O que você achou da atitude de Bintou para salvar os amigos? 

6. Como terminou a história? 

7. Você conhece outras histórias da África? 

 

8. Roda de Conversa: (Acontecerá durante a semana na qual a sequência está sendo 
desenvolvida). 

(Conversar com os alunos sobre o Continente africano, seus costumes: comida, dança e 

vestimentas, personagens ilustres) 

Questionamentos: quais as características físicas dos personagens da família de Bintou? A 

diferença de costumes entre eles e nós? A forma de vestir, de pentear, de falar, a alimentação, o 

batizado, a festa, as brincadeiras das crianças, os cabelos. 

Retomar a história e perguntar onde e quando ela se passa: como são as casas, como é o lugar, o 
que tem nele? Qual a diferença entre o lugar onde Bintou mora e o lugar onde eles moram? Fazer 
um desenho da Aldeia de Bintou e outro da cidade de Itabuna, da rua em que as crianças moram. 
Colorir e fazer colagens.  

O sonho de Bintou era ter tranças. Qual o seu sonho? 

Montar um cartaz com o sonho dos alunos, ilustrar com recortes de revistas... desenhos... 

Fazer o reconto oralmente. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2014).       
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 Na sequência didática do livro “As tranças de Bintou”, as atividades desenvolvidas foram cartazes, 

desenhos, recorte e colagem; não houve atividades sistematizadas de escrita, como nas sequências 
anteriores. 
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As sequências didáticas dos livros “Menina bonita do laço de fita” e “As tranças 

de Bintou” foram trabalhadas visando ao desenvolvimento da compreensão leitora e ao 

trabalho com as estratégias de leitura. Os recontos e cartazes construídos a partir 

dessas sequências foram apresentados, pelos alunos, no dia 21.11.14, sábado letivo, 

em comemoração ao Dia da Consciência Negra na escola em que aconteceu a 

pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

 

Ao tomar como foco de investigação o desenvolvimento das experiências 

formativas de professoras-alfabetizadoras em leitura, esta pesquisa se insere no campo 

dos estudos que têm ganhado visibilidade entre as pesquisas educacionais, por 

trazermos a necessidade de identificar, nas experiências com a leitura, um 

conhecimento das aprendizagens realizadas e seus desdobramentos na vida pessoal e 

o reflexo no contexto de sala de aula. Estudos como esse têm sido fundamentais para 

que possamos construir outra compreensão dos processos de formação docente-leitor 

e as relações entre as experiências pessoais e profissionais, como elas se entrelaçam e 

se desenvolvem no seu fazer docente e na reorganização do seu trabalho, a partir de 

experiências da e na formação com a leitura. Uma dicotomia/aproximação entre formar 

o aluno leitor e se constituir professor-alfabetizador/leitor. 

Para atender aos objetivos da pesquisa, acompanhamos as sessões de 

formação do PNAIC e o trabalho com leitura realizado por duas professoras-

alfabetizadoras em suas salas de aula, isto para compreender como se configuram as 

experiências formativas dos professores-alfabetizadores participantes do PNAIC, e 

como estas influenciam em seu trabalho com a leitura, em classes de 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

A pretensão, nesse momento da pesquisa, foi apresentar alguns resultados que 

produzam um debate a respeito da formação continuada dos professores, e estes 

possam ser interpretados, questionados e até mesmo negados a partir da trajetória 

pessoal e profissional do leitor. 

Organizamos esse texto a partir de três ideias a serem desenvolvidas, a saber: a 

experiência leitora das professoras-alfabetizadoras, a formação continuada, e, por fim, 

o trabalho realizado com leitura em sala de aula. 

Com relação à experiência leitora das professoras pesquisadas, foi possível 

perceber que, embora elas afirmem ter uma experiência leitora, essa aparece como 

algo mágico e já construído, e não como uma aprendizagem contínua ao longo das 

suas vidas e aperfeiçoada nos diversos contextos formativos e na interação com outros 

diversos sujeitos (colegas, professores, orientadora de estudos, alunos). Essa 
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experiência, segundo os depoimentos, começou a ser construída na infância pelo 

acesso que tiveram aos livros em casa e na escola, pelas leituras realizadas pelos seus 

professores e por elas. No entanto, essa experiência ficou esquecida na fase adulta, 

pelo acúmulo de trabalho, sobrando-lhes tempo apenas para a leitura mais utilitarista. 

No caso de Rosa, a leitura da Bíblia para cumprimento das práticas religiosas, e no dia 

a dia de Lilás, as leituras na área de Direito para atender às necessidades do Curso de 

graduação que está realizando. 

Como podemos perceber na entrevista, Lilás e Rosa realizam as leituras para 

cumprimento de tarefas, no entanto, como professoras-alfabetizadoras que ensinam 

crianças a ler e escrever, parece-nos que ainda não percebem a importância de serem 

leitoras. Em nossas conversas elas deixam clara a crença de que, oportunizando o 

acesso aos livros, sendo modelo de leitoras para os alunos e criando situações em que 

os alunos leiam uns para os outros, já seria suficiente para realizar a tarefa de ensinar a 

ler. 

Em relação ao encontro das professoras com a leitura nas sessões de formação 

do PNAIC, conforme o anunciado nos capítulos 1, 2 e 5, a leitura é considerada como 

uma estratégia formativa a ser vivenciada com os professores.  Na medida em que as 

professoras começaram a frequentar as sessões de formação, passaram a realizar 

atividades leitoras, principalmente a leitura deleite, foram redescobrindo o prazer pela 

leitura, (re)memorizaram flashs da sua infância e adolescência, lembrando de livros 

lidos, compartilhando essas descobertas no grupo e, como diz Rosa (2014), “esses 

momentos, essas leituras me marcaram pela forma como foram realizadas, me 

encantaram, chamaram minha atenção, o que despertou a leitora que eu era na 

infância e adolescência”.  

Uma vivência comentada como marcante na formação do PNAIC foi a 

modalidade da leitura deleite. O objetivo proposto pelo programa para essa leitura era 

de ampliação do universo literário dos professores-alfabetizadores. Nas sessões de 

formação observadas aparecem, como momento de prazer, e se desdobram, muitas 

vezes, em debates e conflitos não planejados, pois o leitor nem sempre terá o controle 

daquilo que é lido, e situações surgem, no momento da leitura, que não foram 

planejadas.  
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Fica evidenciado que as sessões de formação despertaram o prazer pela leitura, 

que as professoras passaram a ler mais, voltando o encantamento e a magia que 

sentiam na infância. No entanto, não demonstraram, durante a pesquisa, uma visão 

mais crítica sobre a necessidade de eleger a leitura como objeto de estudo que lhes 

possibilitaria um conhecimento mais aprofundado a esse respeito, condição essencial 

para que se constituíssem como leitoras mais exigentes. 

O trabalho com leitura, realizado em sala de aula, foi marcado pela empolgação 

de Lilás e Rosa, que se esmeraram para que seus alunos tivesssem acesso aos livros. 

Passaram a planejar mais situações de leitura com os alunos, com momentos para 

manusear esses livros, fazer leitura de imagem, levantar hipóteses, realizar a 

pseudoleitura (MOREIRA, 2003) etc. e até mesmo levar os livros para casa, 

considerando, que no final da pesquisa, findando o ano letivo, algumas crianças ainda 

estavam nos momentos iniciais da aquisição da leitura (pseudoleitura e decifração). 

As situações planejadas eram para promover as vivências leitoras com as 

crianças, utilizando livros infantis e criando situações de leitura. Na escolha dos livros, 

consideravam as preferências das crianças, oportunizando a realização da leitura, 

valorizando a participação de todos. Aceitavam as diversas formas29 de leitura 

utilizadas pelas crianças, que ainda não liam convencionalmente, realizando a 

pseudoleitura (MOREIRA, 2003). Essa prática das professoras é fundamental na 

relação prazerosa que estabelecem com a leitura e como condição para aquisição da 

competência leitora. 

 A leitura em voz alta foi uma prática usada nas turmas de 1º ano dessas 

professoras, aparecendo em diferentes momentos e contextos observados: sala de 

aula, pátio da escola e em casa. Além de ler para os alunos, as professoras-

alfabetizadoras também oportunizavam situações para as crianças lerem para os 

colegas ea família. Além disso, também apresentavam, em forma de reconto, as 

histórias lidas para outras turmas. A prática das diversas modalidades de leitura em 

suas práticas pode se constituir em uma experiência formativa, possibilitando a vivência 

de situações reais de leitura, contribuindo para a formação do leitor, pois proporciona 

ao sujeito uma aproximação com o universo da leitura. Assim, a formação do PNAIC 

                                                           
29

 Os alunos que não liam convencionalmente, liam as histórias a partir dos seus conhecimentos prévios 
e das imagens contidas no livro. 
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contribuiu para construção da prática leitora para as professoras e para o 

desenvolvimento do trabalho com leitura com os alunos. 

No entanto, essa pesquisa evidenciou que as professoras-alfabetizadoras não 

tinham uma prática sistematizada para a aquisição da leitura. Existia a crença de que o 

acesso e a vivência com os livros seriam suficientes para que as crianças aprendessem 

a ler. A ausência de uma reflexão sobre a leitura e o seu ensino dificultam que as 

professoras realizem as mediações necessárias para que as crianças avancem na 

aprendizagem da leitura. Esse fato ficou claro nas aulas observadas e quando 

planejamos as sequências didáticas descritas no capítulo 6. 

A sequência didática é uma forma de organização do trabalho pedagógico 

indicada pelo PNAIC, entretanto, não havia presenciado, durante a observação em sala 

de aula, nenhum trabalho realizado com essa metodologia, até planejarmos a primeira 

sequência com o livro “Quem vai ficar com o pêssego?” 

Nas sessões de formação, foi sugerida a elaboração de uma sequência didática 

que considerasse a leitura, a escrita e a Matemática, para ser desenvolvida com os 

alunos. Assim, com o produto desta pesquisa, planejamos sequências didáticas com as 

professoras-alfabetizadoras, sendo a leitura a norteadora de todo o trabalho. 

No desenvolvimento do trabalho com as sequências didáticas foi possível 

perceber que, mesmo tendo um planejamento diferenciado, Lilás e Rosa trabalhavam 

as estratégias de leitura - antes, durante e depois - (SOLÉ, 1998). Começavam o 

trabalho motivando as crianças para a leitura e realizavam as atividades propostas. No 

entanto, ainda não conseguiam retomar os caminhos seguidos pelos alunos nessas 

leituras (retomar as leituras, fazer questionamentos para verificar a compreensão, a 

pronúncia das palavras, a segmentação etc.). Esse fato ficou claro na aula descrita no 

capítulo 5, em que Violeta, a aluna de Lilás, realiza uma pseudoleitura (MOREIRA, 

2003) do livro de imagem “Telefone sem fio”, em que identifica as letras, mas não 

consegue ler as palavras, faz a leitura do título como se fosse uma única palavra. Estas 

e outras situações, vivenciadas ao longo da pesquisa, indicam que ainda há certa 

lacuna em relação ao trabalho realizado com a leitura no processo formativo das 

professoras e na prática em sala de aula. Assim, o limite/lacuna da formação também 

se faz presente no trabalho dos professores em sala de aula. 
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Nas aulas de Lilás e Rosa observamos que as modalidades de leitura 

aconteceram em um conjunto, para o desenvolvimento das sequências didáticas 

(Figura 3), e a opção foi pela leitura compartilhada. Entretanto, houve também a prática 

de leitura em voz alta, que não deixou de ser deleite, após o término, foi realizada de 

forma silenciosa pelos alunos com o auxílio das imagens e com a finalidade de 

desenvolver a compreensão leitora dos alunos. 

 

Figura 3 – Modalidades de leitura usadas na realização nas sequências didáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2014). 

 

Nas sessões de formação eram vivenciadas diversas modalidades de leitura. No 

entanto, não havia o momento para fazer as reflexões/mediações que permitissem, às 

professoras-alfabetizadoras, ampliar seu conhecimento a respeito desse objeto. 

Pudemos perceber que as professoras acreditam ter uma relação pessoal com a leitura, 

mas reproduzem, no trabalho pedagógico, uma relação ingênua. A formação ainda não 

rompeu com a ideia de que a leitura se aprende apenas com e pelo prazer, sem 

enfatizar a necessidade de um trabalho baseado nas estratégias e modalidades de 

leitura para ensinar as crianças a aprender a ler e para desenvolver as competências 

leitoras, tanto nas professoras, quanto nos seus alunos.  

 

 

 

 



125 

 

REFERÊNCIAS  
 
 

 
ALFERES, Márcia Aparecida. Formação continuada de professores alfabetizadores: 
uma análise crítica do Programa Pró-letramento. 158f. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Educação. Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2009. 
 
 
ANDRADE, Ludmila Thomé de. Professores leitores e sua formação: transformações 
discursivas de conhecimentos e de saberes. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica, 2007. 
 
 
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Estudo de caso em pesquisa e avaliação 
educacional. Brasília: Liberlivro, 2005. 
 
 
BASSO, Itacy Salgado. As condições subjetivas e objetivas do trabalho docente: 
um estudo a partir do ensino de Historia. 148f. 1998. Tese (Doutorado UNICAMP) 
Disponível em: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000080001 
Acesso em: 06 abr 2015. 
 
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN). Brasília, 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 20.fev. 2015. 
 
 
______. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm. Acesso 
em: 22. jan. 2015. 
 
 
______. Portaria nº 867, de 04 de julho de 2012. Diário Oficial da União. Seção 1, nº 
129. Publicado em 05 de julho de 2012. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/legislacao/2013/portaria_n
867_4julho2012_provinha_brasil.pdf   Acesso em: 20.fev.2015 
 
 
______. Orientações Gerais: catálogo 2006. Rede de Formação Continuada de 
Professores de Educação Básica. Brasília, 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Rede/catalg_rede_06.pdf 
Acesso em: 15.dez.2014. 
 
 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/zeus/auth.php?back=http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000080001&go=x&code=x&unit=x
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000080001
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/legislacao/2013/portaria_n867_4julho2012_provinha_brasil.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/legislacao/2013/portaria_n867_4julho2012_provinha_brasil.pdf


126 

 

______.Lei nº 12.801, de 24 de abril de 2013. Brasília, 2013a. Disponível em: 
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=246891&norma=26655
2 Acesso em: 15.mar.2015. 
 
 
______.Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 
Brasília, 2013b. Disponível em: 
http://pacto.mec.gov.br/component/content/article?id=53:entendento-o-pacto    
Acesso em: 06.jan.2015. 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Formação do 
Professor Alfabetizador. Caderno de Apresentação. Brasília, MEC, SEB, 2012a. 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo na 
Alfabetização: concepções e princípios. Ano 01. Unidade 01. Brasília, MEC, SEB, 
2012b. 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo no 
Ciclo de Alfabetização: consolidação e monitoramento do processo de ensino e de 
aprendizagem. Ano 2. Unidade 1.  Brasília, MEC, SEB, 2012c. 
 
 
______.Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo 
inclusivo: o direito de ser alfabetizado. Ano 3. Unidade 1.  Brasília, MEC, SEB, 2012d. 
 
 
______.Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Planejamento 
escolar: Alfabetização e ensino da Língua Portuguesa. Unidade 02. Brasília, MEC, 
SEB, 2012e. 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ludicidade na 
sala de aula. Ano 01. Unidade 04. Brasília, MEC, SEB, 2012f. 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Os diferentes 
textos em salas de alfabetização. Ano 01. Unidade 05. Brasília, MEC, SEB, 2012g. 
 

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=246891&norma=266552
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=246891&norma=266552
http://pacto.mec.gov.br/component/content/article?id=53:entendento-o-pacto


127 

 

______. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 
Brasília, 2012h. Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf 
Acesso em: 10.jan.2015. 
 
 
_____. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Formação do 
Professor Alfabetizador. Caderno de Formação. Brasília, MEC, SEB, 2012i. 
 
 
_____. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Elementos 
conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino 
fundamental. Brasília, 2012i. 
 
 
_____. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Formação do Professor 
Alfabetizador. Caderno de Apresentação – Alfabetização Matemática. Brasília, MEC, 
SEB, 2014. 
 
 
CAFIERO, Delaine. Leitura como processo: caderno do formador. (Coleção 
Alfabetização e Letramento). Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
 
 
CAFIERO; Delaine. Leitura. Glossário Ceale. Belo Horizonte: UFMG. Disponível em: 
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura. Acesso em: 
5.jan, 2015. 
 
 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística: 10. Ed. Scipione: São Paulo, 
2001. 
 
 
CARVALHO, Marlene. Guia prático do alfabetizador. São Paulo, SP: Ática, 2012. 

 
CAVACO, Carmen. Experiência e formação experiencial: a especificidade dos 
adquiridos experienciais. In Educação Unisinos. vol. 13, número 3, Porto Alegre. 2009. 
 
 
DANIELS, Harry. Vigotsky e a Pedagogia. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 
 
 
FONTES, Anderson Rios. Formação continuada de professores da Educação 
Básica: um estudo sobre o Programa Gestar no Estado da Bahia. 121 f. 2014. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2014. 
 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura


128 

 

FOUCAMBERT, Jean. A leitura em questão. Tradução de Bruno Charles Magne. 
Porto Alegre: ArtMed, 1994. 
 
 
FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. Olho d‟Água. 
São Paulo. 1997. 
 
 
______. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23. Ed. 
Cortez: São Paulo. 1989. 
 
 
______.Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 9ª ed., 
São Paulo: Paz e Terra S/A, 1998. 
 
 
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Leitura extensiva. In: Glossário Ceale. Termos de 
alfabetização, leitura e escrita para alfabetizadores. Disponível em: 
<http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura-intensiva>. Acesso 
em: 15.jan.2015.  
 
 
______. Leitura intensiva. In: Glossário Ceale. Termos de alfabetização, leitura e 
escrita para alfabetizadores. Disponível em: 
<http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura-extensiva>. 
Acesso em: 15.jan.2015. 
 
 
GATTI, Bernadete Angelina. A construção da pesquisa em educação no Brasil. 
Série: Pesquisa em Educação, vol I. Brasília: Plano Editora, 2002. 
 
 
IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências, 
São Paulo: Cortez, 2009. 
 
 
______. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza, 
São Paulo: Cortez, 2011. 
 
 
ISP. UFBA. Bahia: por uma escola pública de qualidade. Relatório Final. Salvador: 
ISP/UFBA, 2006. 
JOSSO, Marie-Chistine. Formação de adultos: Aprender a viver e a gerir as mudanças. 
In: CANÁRIO; B. CABRITO, B. (Ogs.). Educação e Formação de Adultos. Mutações e 
convergências. Lisboa, Educa, 2008. 
 
 



129 

 

______. Experiências de vida e formação. Tradução José Claudino e Júlia Ferreira. 
São Paulo: Cortez, 2004. 
 
 
KLEIMAN, Ângela. Compreensão leitora. In: Glossário Ceale. Termos de alfabetização, 
leitura e escrita para alfabetizadores. Disponível em: 
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/compreensao-leitora. 
Acesso em: 10.jan.2015. 
 
 
______. Ângela. Leitura. In: Glossário Ceale. Termos de alfabetização, leitura e escrita 
para alfabetizadores. Disponível em: 
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura 
Acesso em: 10.jan.2015. 
 
 
______. Oficina de Leitura – teoria e prática. 15ª edição, Campinas, SP – Pontes 
Editora, 2013. 
 
 
______. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas, SP: Pontes Editores, 2011. 
 
 
_______. Processos identitários na formação profissional: o professor como 
agente de letramento. In: CORRÊA, Manoel Luiz Gonçalves; BOCH, Françoise (Org.). 
Ensino de língua: representação e letramento. Campinas, SP: Mercado das Letras, 
2006. 
 
 
KLEIMAN, Angela B. Preciso “ensinar” o letramento? Não basta ensinar a ler e a 
escrever? Campinas, 2005. Disponível: 
http://www.iel.unicamp.br/cefiel/imagens/cursos/10.pdf. Acesso em: 03.03.15 
 
 

KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor. Campinas: Pontes, 1989. 

 
 
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. in Revista 
Brasileira de Educação. nº 19,  Jan/Fev/Mar/Abr 2002. 
 
 
______. Experiência e alteridade em educação. Revista e Ação, Santa Cruz do Sul, 
v19, nº 2, p. 04-27, jul./dez. 2011. Disponível em: 
http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/2444.  Acesso em: 20.nov.2014. 
 
 
LEAL, Telma Ferraz; MORAIS, Artur Gomes. A argumentação em textos escritos: a 
criança e a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/compreensao-leitora
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura
http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/2444


130 

 

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. 2ª ed, Rio de Janeiro: EPU, 2013. 
 
 
LURIA, Alexander Romanovich. Pensamento e linguagem: as últimas conferências de 
Luria. Tradução de Diana Myriam Lichtenstein e Mario Corso. Porto Alegre: Artmed, 
1986. 
 
 
MACEDO, Roberto Sidnei Alves. A etnopesquisa crítica e multirreferencial. 
Salvador: EDUFBA, 2000. 
 
 
______. Compreender/Mediar a formação: o fundante da educação. Brasília, Liber 
Livro Editora, 2010. 
 
 
______. A etnopesquisa implicada: pertencimento, criação de saberes e afirmação. 
Brasília, Liber Livro Editora, 2012. 
 
 
MANGUEL, Alberto. A imagem como narrativa. In: Lendo imagens.Uma história de 
amor e ódio. Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudia Strauch. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2001.  
 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 
em saúde. São Paulo: Hucitec, 2007. 
 
 
MOREIRA, Cláudia Martins. O estatuto da sílaba na aprendizagem da leitura: 
comparando o percurso de crianças e adultos. Tese de Doutorado. Programa de 
Pós-graduação em Letras e Linguística, Instituto de Letras. Universidade Federal da 
Bahia - UFBA, Salvador, 2009. 
 
 
_____ . Caminhos e oralidade: caminhos que se cruzam. In Letras de Hoje. Porto 
Alegre. V. 38, nº 2, junho 2003. 
 
 
NÓVOA, António. Os professores e a sua formação. Tradução de Graça Cunha, 
Cândida Hespanha e Conceição Afonso. Lisboa: Dom Quixote, 1992.  
 
 
OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo 
sócio-histórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2002. 
 
 



131 

 

PILLAR, Analice Dutra. A educação do olhar no ensino das artes. 6 ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2011.  

 
SANTOS, Lucíola Licínio de Castro Paixão. Dimensões pedagógicas e políticas da 

formação contínua. In: VEIGA, I. P. A. Caminhos da profissionalização do 

Magistério. Campinas, SP: Papirus, 1998.  

 
SILVA, Vagner Gonçalves. O antropólogo e sua magia: trabalho de campo e texto 
etnográfico nas pesquisas antropológicas sobre religiões afro-brasileiras. São Paulo: 
Edusp, 2000. 
 
 
SILVA, Ezequiel Theodoro da. Conferências sobre leitura. Campinas, SP: Editora 
Autores Associados, 2005. 
 
 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3ª ed., Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012a. 
 
 
______.  Alfabetização e Letramento. 6ª ed., São Paulo: Contexto, 2012b. 
 
 
______. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de 

Educação, Jan /Fev /Mar /Abr 2004, nº 25. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf     Acesso em: 08.mar, 2014. 

 
______. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, Vera Masagão (Org.). Letramento 
no Brasil. São Paulo: Global, 2004.  
 
 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Trad. Claudia Schilling. Porto Alegre: ArtMed, 
1998. 
 
 
______. Competência leitora e aprendizagem. Revista Ibero-Americana de 
Educação, nº 59, 2012. Disponível em: <http://www.rieoei.org/RIE59.pdf> Acesso em: 

18.mar, 2015. 
 
 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Profissão docente: novos sentidos, novas 
perspectivas. Campinas: Papirus, 2012. 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf
http://www.rieoei.org/RIE59.pdf


132 

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Caminhos da profissionalização do 
magistério. 2 ed. Campinas: Papirus, 2001. 
 
 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução de Ernani F. da F. Rosa 
Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
 



133 

 

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A  Planejamento das Sequências Didáticas ............................................. 133 

APÊNDICE B  Fichas de observação .......................................................................... 147 

APÊNDICE C  Roteiro da entrevista ........................................................................... 149 

APÊNDICE D  Modelo TCLE....................................................................................... 150 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

APÊNDICE A 
 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 1 E 2 
Quadro 2 – Planejamento da 1ª Sequência Didática 

CONTEÚDO: Leitura       MODALIDADE DE LEITURA: Compartilhada 

ANTES DA LEITURA OBJETIVOS de aprendizagem
30

  

Fazer questionamentos: Alguém lê para vocês? Quem 
lê? Em que momento? O que leem? Que tipo de leitura 
vocês gostam de ouvir? E vocês, gostam de ler? 

Mostrar a capa do livro 
Observando a capa deste livro, qual a história que 

conta?     O que tem na capa do livro?             
Alguém conseguiu ler o título do livro? O que tem 

escrito?    (Ler o título do livro com os alunos).      
Vocês já comeram pêssego? Que gosto tem? Azedo, 

doce...  Quem vai ficar com o pêssego?       
Que animais estão na capa do livro? Qual a relação 

entre os animais e o pêssego? 

Ativar conhecimentos prévios. 

Relacionar textos verbais e não 
verbais, construindo sentidos. 
 

Levantar hipóteses.  
 

Antecipar os conteúdos do texto a 
partir dos indicadores, como 
ilustração, título e outras informações 
contidas na capa. 
 
Identificar fonte do texto. 

DURANTE A LEITURA 

Vamos ler a história... 
Fazer a leitura do texto com os alunos, mostrando as 

imagens para que possam acompanhar, usando as pausas 
protocoladas...  

1ª pausa: “A girafa alta, o crocodilo de boca... todos 
queriam comer o pêssego.”  

Quem vocês acham que deve ficar com o pêssego? 
2ª pausa:  “Mas assim que a girafa se abaixou para 

comer o grande pêssego maduro...” 
O que será que aconteceu? 
3ª pausa:  “Por que o mais alto, o mais pesado, ou o que 

tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego?”   
Você concorda com os animais, que o que for mais... 

deve ficar com o pêssego?  
4ª pausa: “Como pode uma lagarta tão pequena, com a 

menor boca de todos, comer um pêssego tão grande?”  
O que será que a lagarta fez? 
Concluir a leitura. 

 
Relacionar textos verbais e não 
verbais construindo sentidos. 
 
Ler as imagens que acompanham o 
texto. 
 
 
Realizar inferências em textos de 
diferentes gêneros e temáticas, lidos 
pelo professor. 
 
Participar de interações orais em sala 

de aula, questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os 

*turnos de fala (*cada aluno fala quando for 

solicitado). 

DEPOIS DA LEITURA 

Questionamentos: 
Como eram os animais? Onde estavam? O que queriam? 

O que aconteceu? 
Vamos recordar algumas coisas que aconteceram na 

história. 
16. Como é iniciada a história? 
17. Qual o argumento da girafa para comer o pêssego? 
18. Qual o animal que era mais pesado? 
19. O que você achou da atitude da lagarta? 
20. Como terminou a história? 
21. Que outro final você daria para a história? 

 

22. Roda de Conversa: Foi justo o menor animal ficar 
com o pêssego? 

Localizar informações explícitas no 
texto lido. 
 

Confirmar suposições a partir de 
elementos do texto. 
 
Compreender o texto lido por outras 
pessoas. 
 

Participar de interações orais em sala 
de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos 
de fala. 
 

                                                           
30

 Estes objetivos referem-se aos Direitos de Aprendizagem apresentados pelo PNAIC, do Caderno da 
Unidade 1 – Ano 1, de Língua Portuguesa, intitulado ”Currículo na alfabetização: concepções e 
princípios” (BRASIL, 2012b). 
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Vocês ficariam com o pêssego ou dividiriam com os 

colegas? 

Discutir sobre a solidariedade, divisão do lanche, lápis 

de cor... 

 

8. ATIVIDADE SÍNTESE 

8.1 Fazer o reconto da história, coletivamente ou 

individualmente (professor escriba). 

8.2 Revisão do reconto. 

    8.2 Ilustrar o reconto e/ou dramatização “Na Hora 

do Conto”. 

Focalizar informações relevantes ao 
contexto e desprezar as que não 
forem pertinentes. 
 

Compreender textos, avaliando ética e 
afetivamente, fazendo extrapolações... 
 
Participar de interações orais em sala 
de aula, questionando, sugerindo, 
argumentando e respeitando os turnos 
de fala. 
 

Planejar intervenções orais em 
situações públicas: exposição oral, 
contação de histórias. 
 
Revisar coletivamente os textos 
durante o processo de escrita em que 
o professor é escriba, retomando as 
partes já escritas para planejar os 
trechos seguintes. 

10. SUGESTÕES: Atividades para apropriação do SEA
31

 usando o título do texto e 
um trecho da história. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2014). 

OBS.: As atividades foram planejadas em conjunto: pesquisadora, professoras-alfabetizadoras. Porém, 
cada professora, selecionou as atividades que melhor contribuíam para melhorar o desempenho da sua 
turma e elaboraram os enunciados destas questões. 
 

Atividades para apropriação do SEA usando o título do texto e um trecho da história. 

(Trecho no cartaz, letra bastão) 
Fazer a leitura do trecho da história... 

(Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito) 
 

A GIRAFA ALTA, O CROCODILO DE BOCA 

GRANDE, O RINOCERONTE PESADO 

O MACACO ESPERTO, O COELHO SALTITANTE 

E A LAGARTA INQUIETA. TODOS QUERIAM 

COMER O PÊSSEGO. 

1. QUESTIONAR OS ALUNOS:  

   
- Quantas palavras têm a frase? 
- Bata palmas quando mudar a palavra; 
- Conte as palavras da frase; 
- Marque os espaços entre as palavras; 
- Conte os espaços entre as palavras; 
- Corte as palavras, forme a frase de novo, cole as palavras. 
 
Texto lacunado... com ou sem banco de palavras (sons das palavras) 

(Dominar as correspondências entre letras e seu valor sonoro, de modo a escrever palavras e textos) 

(Segmentar palavras em textos) 

                                                           
31

 A sequência didática do livro: “Quem vai ficar com o pêssego?”, com as atividades desenvolvidas de 

escrita e Matemática, encontram-se no apêndice A. 
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 VAMOS LER O TEXTO E COMPLETAR AS PALAVRAS QUE ESTÃO FALTANDO. 

 
 

A __________________ ALTA, O CROCODILO DE _____________ 

GRANDE, O ____________________________ PESADO 

O ________________ ESPERTO, O COELHO _____________________ 

E A _____________________ INQUIETA, TODOS QUERIAM 

COMER O ____________________. 

- Falar as frases retirando uma palavra e solicitar que eles descubram que palavras estão faltando; 
- Identificar as palavras que estão faltando no início, meio e fim, comparando; 
- Escrever as palavras que estão faltando. 

DESAFIO II 

DESCUBRA O QUE ESTÁ ESCRITO.  

(Se os alunos não conseguirem fazer a leitura, dar algumas pistas.) 
(Segmentar palavras em textos) 
 

AGIRAFAALTAOCROCODILODEBOCA 

GRANDEORINOCERONTEPESADO 

OMACACOESPERTOOCOELHOSALTITANTE 

EALAGARTAINQUIETATODOSQUERIAM 

COMEROPÊSSEGO. 

 
- Separar as palavras com um traço; 
- Recortar as palavras e copiá-las; 
- Formar a frase novamente deixando espaço entre as palavras. 

 
LEIA O TÍTULO DA HISTÓRIA E PINTE OS ESPAÇOS ENTRE AS PALAVRAS: 
 

QUEM VAI FICAR COM O PÊSSEGO? 
 

LEIA AS FRASES TROCANDO AS FIGURAS PELOS NOMES E REESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO. 

(Dominar as correspondências entre letras e seu valor sonoro, de modo a escrever palavras e textos; 
Segmentar palavras em textos) 

 

A               ALTA, O                      DE BOCA 

 
GRANDE, O                        PESADO 

 

O                   ESPERTO, O                SALTITANTE 

 

E A                    INQUIETA, TODOS QUERIAM 

 
COMER O               . 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Com as palavras abaixo fazer questionamentos 

GIRAFA         CROCODILO        RINOCERONTE         MACACO            LAGARTA 

(Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao tamanho; 

Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras) 

 
- Tem o som FA na palavra GIRAFA? Sim ou Não? 
- Na palavra MACACO, tem o som CO? No início, no meio ou no fim da palavra? 
- O som TA está na palavra GIRAFA ou na palavra LAGARTA? No início, no meio ou no fim? 
- O som CO está na palavra CROCODILO ou na palavra MACACO?  
- O som CO está na palavra CROCODILO. No início, no meio ou no fim? 
-  E na palavra MACACO? O som CO está no início, no meio ou no fim? 
- O som RI, na palavra RINOCERONTE, está no início o meio ou no fim da palavra? 
- O som do GAR está na palavra LAGARTA ou na palavra GIRAFA?  No início, no meio ou no fim? 

 
(Reconhecer que as sílabas variam quanto as suas composições. Identificar semelhanças sonoras em 

sílabas) 

 
- Bater palmas, para marcar as sílabas das palavras e contá-las; 
- Na escrita, separar as sílabas das palavras e contá-las;  
- Fazer sílabas móveis para formar as palavras; 

 
 

OBSERVE AS PALAVRAS. O QUE ESTÁ FALTANDO? 
TENTE FAZER A LEITURA DAS PALAVRAS LACUNADAS E COMPLETAR COM AS SÍLABAS QUE 
ESTÃO FALTANDO. 
(Reconhecer que as sílabas variam quanto as suas composições. Perceber que palavras diferentes 
variam quanto ao número, repertório e ordem de letras) 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                       
 
 
 

 
 
- Escrever as sílabas nas palavras lacunadas. 
- Perguntar o som inicial, medial e final. 
 

Com as palavras abaixo fazer os questionamentos.  

GIRAFA         CROCODILO        COELHO         MACACO            LAGARTA  

GI  FA 

 RA FA 

GI RA  

 

CRO CO  LO 

 CO DI LO 

CRO  DI LO 

CRO CO DI  

 

RI NO CE RON  

 NO CE RON TE 

RI  CE RON TE 

RI NO  RON TE 

RI NO CE  TE 

 

MA  CO 

 CA CO 

MA CA  

 

LA GAR  

 GAR TA 

LA  TA 

 

BO  

 CA 
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(Dominar as correspondências entre letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos; Perceber 
que as vogais estão presentes em todas as sílabas; Perceber que palavras diferentes variam quanto ao 
número, repertório e ordem de letras) 

 
  - Na palavra GIRAFA, tem a letra G ou a letra J? 

  - Na palavra CROCODILO, tem o som de U ou de O?    

  - Com que letra começa a palavra LAGARTA?      

  - Qual o som inicial da palavra COELHO? 

  - O E da palavra COELHO, está na sílaba inicial, medial ou final? 

  - O R da palavra LAGARTA, está na sílaba inicial, medial ou final? 

  - Qual o som final da palavra COELHO?   

-Separar as letras das palavras da frase e contar; 

-  Fatiar as letras  e formar palavras; 

- Ler as palavras na régua fonética. 

 
VOCÊ CONSEGUE LER AS PALAVRAS ABAIXO? VAMOS TENTAR. 
AGORA COMPLETE AS PALAVRAS COM AS LETRAS QUE ESTÃO FALTANDO.  
(Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATIVIDADE SÍNTESE (INDIVIDUAL OU EM DUPLA)  

(Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao tamanho)  
(Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras) 
Observe a tabela abaixo.  
 
Cada coluna tem um comando, siga com atenção cada um e complete-a. 
1. Identifique as figuras e escreva seus nomes na segunda coluna do jeito que você souber. 
2. Com as letras móveis, monte os nomes que você escreveu, depois registre no espaço da terceira 
coluna.  
OBS.: Entregar o envelope com as letras de cada nome, uma por vez e realizar as intervenções. Só 
depois, o aluno deverá registrar. Chamar a atenção para que usem todas as letras. 
3. Batam palmas para descobrir a quantidade de sílabas, agora vamos escrever as sílabas na coluna  
4. Conte o número de letras que tem as palavras e escreva na coluna 5. 
 
 
Complete a tabela, com o que se pede. 
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DESENHO PALAVRA CORREÇÃO DIVISÃO SILÁBICA Nº DE 

LETRAS 

     
 
 
 

 

     

     

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

1. OBSERVE A CAPA DO LIVRO: QUEM VAI FICAR COM O PÊSSEGO? E RESPONDA AS 
PERGUNTAS ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utilizar diferentes estratégias para quantificar e comunicar quantidades de elementos de uma coleção, nas 
brincadeiras). 
(Comparar ou ordenar quantidades por contagem; pela formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica, pela 
identificação da quantidade de algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica). 
 

 

OBSERVE A LAGARTA E RESPONDA: 

A. QUANTAS PATAS TEM A LAGARTA? __________________ 

B. ESCREVA A QUANTIDADE DE PATAS DA LAGARTA EM ORDEM DECRESCENTE. 

 

              

C. QUANTOS PARES DE SAPATO PRECISARIAM PARA CALÇAR A LAGARTA? _______________ 
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RECORTE OS ANIMAIS QUE ESTÃO ABAIXO E COLE-OS EM ORDEM CRESCENTE.  

(Comparar comprimento de dois ou mais objetos por comparação direta (sem o uso de unidades de medidas 
convencionais) para identificar: maior, menor, igual, mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, 
mais fino, mais largo, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

QUANTOS ANIMAIS DISPUTARAM PARA FICAREM COM O PÊSSEGO. NUMERE-OS. 

 

 

 

     _____                  _____               _____                        _____              _____                    _____    
 
(Resolver e elaborar problemas com os significados de juntar, acrescentar quantidades, separar e retirar 
quantidades, utilizando estratégias próprias como desenhos, decomposições numéricas e palavras) 
 

 
2. CIRCULE O ANIMAL QUE FICOU COM O PÊSSEGO. QUANTOS FICARAM SEM ELE? 

 

 

                                                                 _________________________ 

 

 

 

 
(Resolver e elaborar problemas de divisão em linguagem verbal (com o suporte de imagens ou materiais de 
manipulação), envolvendo as ideias de repartir uma coleção em partes iguais e a determinação de quantas vezes 
uma quantidade cabe em outra). 
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3. SE DIVIDIRMOS O PÊSSEGO ENTRE TODOS OS ANIMAIS, EM QUANTAS PARTES O 

PÊSSEGO SERÁ DIVIDIDO? 

 

____________________________________________ 

 

Fazer uma tabela na cartolina e a marcação. (atividade coletiva) 
Cada aluno deve escolher o animal que ele achar que deve ficar com o pêssego. 
(Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes configurações – do tipo: anúncios, 
gráficos, tabelas, propagandas –, utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo de 
forma efetiva na realidade em que vive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PINTE OS QUADRINHOS DE ACORDO AS ESCOLHAS DOS COLEGAS E FAÇA O GRÁFICO. 
(atividade coletiva, com registro individual) 
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QUADRO 3 – PLANEJAMENTO DA 2ª SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Modalidade de leitura compartilhada: “Menina bonita do laço de fita”32 

ANTES DA LEITURA 

Escrever no quadro: Menina bonita do laço de fita 

 Questionamentos: Vamos imaginar como é essa menina. Como ela é? Qual o seu nome? Quantos 
anos ela tem? Do que ela gosta? Qual a sua cor? Como são seus cabelos? Será que ela é feliz? (Pedir 
que as crianças desenhem, pintem e comentem os seus desenhos. Depois colocar no varal e pedir que 
elas olhem também os desenhos de seus colegas). 

Mostrara capa do livro e questionar: 

Este livro fala sobre o quê? Alguém conseguiu ler o título do livro? O que tem escrito? 
(Ler o título com eles).        O que tem na capa do livro? 
O que vocês acham que essa menina está fazendo na capa do livro com o coelho? 

DURANTE A LEITURA 

Vocês querem ouvir a história de “Menina bonita do laço de fita”? Vamos lá... 

(Fazer a leitura do texto para eles, mostrando as imagens para que possam acompanhar, usando as 
pausas protocoladas...). “Do lado da casa dela morava um coelho branco... o focinho nervoso sempre 
tremelicando”... 

*Questionar: 1ª pausa: Vocês sabem o que é tremelicando? Por que será que o coelho tinha um focinho 
nervoso? 

2ª pausa: Ah! Deve ser porque caí na tinta preta quando era pequenina... Será que o coelhinho 
acreditou? O que será que ele fez? 

3ª pausa: “E se ele queria ter uma filha pretinha... procurar uma coelha preta para casar. Será que o 
coelhinho tomou a decisão certa? Um coelho branco com a coelhinha preta, será que teria filhos 
pretinhos?  

4ª pausa: “E quando a coelhinha saía, de laço colorido no pescoço... o que todos perguntavam? 

Concluir a história. 

Questionamentos 

Como era a menina? E o coelhinho? Por que a menina era pretinha? O que o coelho faz para tentar ficar 
pretinho? Ele consegue? Como o coelho resolve o problema? 

DEPOIS DA LEITURA 

Vamos recordar o que aconteceu na história. 
23. Como inicia a história? 
24. O que aconteceu na história depois que o coelhinho se pintou com tinta preta? 
25. O que aconteceu depois? 
26. O que você diria ao coelho se estivesse no lugar da menina? 
27. Como terminou a história? 
28. O que você faria no lugar do coelhinho? 
29. Que outro final você daria para esta história? 
30. Roda de Conversa: Deixar que o livro circule na sala,  e perguntar: Sua autora quem é? Você 

conhece outras histórias que esta autora escreveu? Vamos ver na caixa de livros se tem mais livros 
da autora? (Deixar que os alunos manuseiem os livros e identifiquem). 

9. ATIVIDADE SÍNTESE 

Fazer o reconto da história para apresentar em comemoração ao Dia da Consciência Negra (a 

professora é a escriba). 

9.3 Revisão do reconto; 
9.4 Ensaiar o reconto, com o auxílio dos slides, e apresentar. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2014).   

                                                           
32

 A sequência didática do livro: “Menina bonita do laço de fita” com as atividades desenvolvidas de 

escrita e Matemática encontram-se no apêndice A. 
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(Trecho no cartaz, letra bastão)
33

     Fazer a leitura do trecho da história. 
(Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito) 

 

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL O TEU SEGREDO PARA SER TÃO 
PRETINHA? 

1.   QUESTIONAR OS ALUNOS:  

 (Dominar as correspondências entre letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos) 
 (Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras) 
 (Segmentar palavras em texto) 
    
- Quantas palavras têm na frase? 
- Bata palmas quando mudar a palavra; 
- Conte as palavras da frase; 
- Marque os espaços entre as palavras; 
- Conte os espaços entre as palavras; 
- Corte as palavras, forme a frase de novo, cole as palavras. 

 
Frase lacunada. 
 
VAMOS LER O TEXTO E COMPLETAR AS PALAVRAS QUE ESTÃO FALTANDO. 

MENINA ______________ DO LAÇO DE _______________, QUAL O TEU _______________ 

PARA SER TÃO __________________________? 

- Falar a frase retirando uma palavra e solicitar que eles descubram que palavras estão faltando; 
- Identificar as palavras que estão faltando no inicia no meio e no fim, comparando; 
- Escrever as palavras que estão faltando. 

 

DESAFIO !!           

DESCUBRA O QUE ESTÁ ESCRITO.  
(Se os alunos não conseguirem fazer a leitura, der algumas pistas) 
 

MENINABONITADOLAÇODEFITA,QUALOTEUSEGREDOPARASERTÃOPRETINHA? 
 

- Separar as palavras com um traço; 
- Recortar as palavras e copiá-las; 
- Formar a frase novamente deixando espaço entre as palavras. 

 

 

LEIA O TÍTULO DA HISTÓRIA E PINTE OS ESPAÇOS ENTRE AS PALAVRAS: 
 

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA 
 

 

LEIA AS FRASES TROCANDO AS FIGURAS PELOS NOMES E REESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO. 

 

                 BONITA DO                    DE                       . 

__________________________________________________________________________ 

 

O                                 PEGOU   A                 DE                         PRETA. 

___________________________________________________________________________                                           

                                                           
33

 Os trechos em fonte vermelha referem-se aos objetivos de aprendizagem do PNAIC e em fonte azul as 

orientações para as professoras. 
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LEIA A LISTA DE PALAVRAS AO LADO E ENCONTRE-AS NO CAÇA PALAVRAS E PINTE-AS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com as palavras abaixo fazer os questionamentos.  

MENINA       BONITA        LAÇO         FITA     SEGREDO        PRETINHA 

 (Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao tamanho)  

 (Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras) 
 
- Tem o som TA na palavra BONITA, sim ou não? 
- Na palavra MENINA tem o som NA? No início, no meio ou no fim da palavra? 
- O som TI está na palavra FITA ou na palavra PRETINHA, no início, no meio ou no fim? 
- O som BO está na palavra BONITA ou na palavra SEGREDO?  
- O som NHA está  na palavra MENINA ou na palavra PRETINHA?  
- O som ME na palavra MENINA, no inicio, meio ou final da palavra. 

(Reconhecer que as sílabas variam quanto as suas composições) 

(Identificar semelhanças sonoras em sílabas) 
-  

- Bater palmas, na carteira e no pé para marcar as sílabas das palavras e contá-las; 
- Na escrita, separar as sílabas das palavras e contá-las;  
- Fazer sílabas móveis para formar as palavras; 

               

- Perguntar o som inicial, medial e final, uso da régua fonética; 

(Reconhecer que as sílabas variam quanto as suas composições) 

(Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras) 
 
OBSERVE AS PALAVRAS. O QUE ESTÁ FALTANDO? 
TENTE FAZER A LEITURA DAS PALAVRAS LACUNADAS E COMPLETAR COM AS SÍLABAS QUE 
ESTÃO FALTANDO. 
                                                 
                                                      FI_____                                               SEGRE____ 
                                                      _____TA                                            ____GREDO   
                                                                                                                SE_____DO                                                                 
                                                                           
                                                    
        PRE____NHA                                                MENI____ 
         ____TINHA                                                  ME____NA  
         PRETI_____                                                  ____NINA        
                                                       
- Escrever as sílabas que faltam nas palavras lacunadas; 
- Perguntar o som inicial, medial e final. 
- Usar a régua fonética. 

 

Z X V F I T A V B N L P Y T 

A S D V G H J K L Ç Y F S Q 

V B N J K L Ç P T Y E Q E R 

D F B O N I T A R T Y B G T 

A S D F G H J K L Ç M C R Y 

Z X C V B N K J T R F G E P 

P R E T I N H A S D H K D L 

A S D F G T R E Q T Y P O K 

Z X C V B N J H T Y Z X C B 

V B M E N I N A R Q F G H V 

Z X C V B H G F D R L A Ç O 

Q E R T Y P S D F G H J K X 

 

PRETINHA 

SEGREDO 

BONITA 

LAÇO 

FITA 

MENINA 

ORGANIZE AS PALAVRAS EM ORDEM 
ALFABÉTICA. 
ESCOLHA UMA PALAVRA E CRIE UMA FRASE. 
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Com as palavras abaixo fazer os questionamentos. 
MENINA       BONITA        LAÇO         FITA     SEGREDO        PRETINHA 

(Dominar as correspondências entre letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos) 
(Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas) 
(Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras.) 

 
  - Na palavra BONITA, tem a letra N ou a letra M? 

  - Na palavra FITA tem o som de T ou de P?    

  - Com que letra começa a palavra MENINA?      

  - Qual o som inicial da palavra LAÇO? 

  - O R da palavra SEGREDO está na sílaba inicial, medial ou final? 

  - O T da palavra  PRETINHA está na sílaba inicial, medial ou final? 

  - Qual o som final da palavra LAÇO?   

-Separar as letras das palavras da frase e contar; 

-  Fatiar as letras  e formar palavras; 

 

VOCÊ CONSEGUE LER AS PALAVRAS ABAIXO? VAMOS TENTAR. (fazer a leitura com os alunos) 
AGORA COMPLETE AS PALAVRAS COM AS LETRAS QUE ESTÃO FALTANDO.  
(Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras.) 
 

 
M___N___N___                         L___Ç___                             PR___T___NH___      

 
 ___I___A                          S__GR__D__                            ___O___I___A                      

 

 

 FORCA (2 ou 3 palavras retiradas do texto ) 

 (Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras) 

    (Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 
letras.)                               

 

                                             Contar quantas letras tem a palavra; 

                                  Identificar e separar as vogais e consoantes,  

                                  Usar a régua fonética para identificar som das sílabas: 

inicial, medial e final; 

                                  EX. PRETINHA, MENINA, SEGREDO, LAÇO 

 
 
 

Durante a atividade da FORCA, fazer questionamentos como: Tem alguém que o nome começa com esta 
letra? (falar a letra) Você conhece outras palavras que tenham essa letra? No inicio, no meio ou no final 
da palavra? 
 
 
ORDENE AS LETRAS E FORME PALAVRAS. 
 
N E M  A  I  N - ____________________                          A F  I   T  _________________ 
 
LEIA A PALAVRA DO QUADRO E FAÇA O QUE SE PEDE: 

__ __ __ __ __ __ __ __ 
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                                                        QUAIS SÃO AS : 

                                                        VOGAIS ? ____________   

                                                       CONSOANTES __________ 

                                                       SÍLABAS ? ______________ 

                                                                                           

  - Completar as palavras com as letras que estão faltando; 
    - Cruzadinha; 
    - Bingo; 
    - Ditado das palavras e ditado da frase; 
    - Autocorreção. 
 

ATIVIDADE INDIVIDUAL OU EM DUPLA  

Pedi que os alunos escrevam no primeiro quadrinho o nome dos desenhos do jeito que eles souberem 
(escrita espontânea); 
Para fazer a 2ª coluna, entregar letras móveis dos nomes: MENINA, LAÇO...  uma de cada vez, pedi que 
eles formem o nome dos desenhos, fazer as devidas *intervenções; 
*A criança ou dupla que apresentarem mais dificuldades dar pistas. (temos que usar todas as letras, com 
que letra começa e termina a palavra... pode usar também a régua fonética)... 
Batam palmas para descobrir a quantidade de sílabas; 
Contar a quantidade de letras das palavras; 
PARA OS ALUNOS SÍLABICOS ALFABÉTICOS E ALFABÉTICOS, PODEMOS SOLICITAR QUE ELES 
CONSTRUAM FRASES COM AS PALAVRAS, OU QUE AUXILIEM OS COLEGAS. 
 
OBSERVE A TABELA ABAIXO.  
CADA COLUNA TEM UM COMANDO, SIGA COM ATENÇÃO CADA UM E COMPLETE-A. 
 
1.Identifique as figuras e escreva seus nomes na segunda coluna do jeito que você souber. 

2.Com as letras móveis, monte os nomes que você escreveu depois registre no espaço na terceira 
coluna. 

3. Batam palmas para descobrir a quantidade de sílabas, agora vamos escrever as sílabas na coluna 4. 

4. Conte o número de letras que tem as palavras e escreva na coluna 5. 

 

DESENHO PALAVRA CORREÇÃO DIVISÃO SILÁBICA Nº DE LETRAS 

     
 
 
 

 

     

 

C  O  E  L H  O 
P  A N T  E  R A 
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APÊNDICE B – FICHAS DE OBSERVAÇÃO 
 
 

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS NA FORMAÇÃO 

FICHA DE OBSERVAÇÃO Nº ______    FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO PNAIC – 1º ANO 

DATA: ____/____/2014.                    CARGA HORÁRIA: ___________ 

TEMPO DE OBSERVAÇÃO: INICIO _______     TÉRMINO: ________ 

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS NA FORMAÇÃO 

Qual tempo é dedicado a leitura na formação? ___________________________ 

Quem lê na formação? _____________________________________________ 

Quais as práticas de leitura desenvolvida?  

___________________________________________________________________ 

Qual a finalidades destas leituras?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Existe alguma orientação para realização das leituras? ____________  Quais?  

 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Como é realizada a leitura? (estratégias usadas para ler)  

___________________________________________________________________ 

Após a leitura, qual trabalho foi realizado? (estratégias usadas para atividade com 

os textos lidos, uso de conhecimentos prévios na discussão do conteúdo lido....) 

_________________________________________________________________ 

Outros aspectos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO n°________ SALA DE AULA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ITABUNA 

PROFESSORA:______________________________________________ 

DATA: _____/_____/2014.          HORÁRIO:__________________ 

TEMPO DE OBSERVAÇÃO: INÍCIO __________       TÉRMINO __________  

A leitura foi realizada: No início da aula (   )    Depois do lanche (   )     

ASPECTOS A SEREM OBSERVADO -  SALA DE AULA 

Número de alunos:___________       Meninos _______    Meninas __________ 

Faixa etária________________ 

Materiais de leitura acessíveis às crianças em sala (ambiente alfabetizador): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Organização do tempo para atividades de leitura: 

___________________________________________________________________ 

 

MOMENTOS DE LEITURA 

Duração da aula de leitura:_______________________________________ 

Modalidades de leituras realizada na aula: 

(     )  deleite          (     ) compartilhada    (     ) de imagens      (     ) silenciosa  

(     ) em grupo      (     ) individual mediada pelo professor      (     ) em voz alta 

Outra:_____________________________________________________________ 

Estratégia(s) de leitura utilizada (s):______________________________________ 

Como foi realizada a leitura:____________________________________________ 

Quem foi o leitor: 

(   ) professor    (   ) aluno   (   ) outro _____________________________________ 

Atividades de leitura utilizando o material do PNAIC: 

___________________________________________________________________ 

Atividades de leitura utilizando materiais diversificados: 

Descrever o material e a realização da aula: 

ANOTAÇÕES 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 

I Parte 

Identificação 

1- Nome  

2- Sexo  

3- Formação 

4- Tempo de serviço na educação 

5- Tempo de serviço nos anos iniciais (1º ano) 

6- Participação em cursos de formação continuada 

7- Especialização 

II PARTE 

Roteiro da entrevista 

DATA: _____/_____/_____  
 
TEMPO DA ENTREVISTA: INICIO: __________     TÉRMINO: __________ 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
1. Conte um pouco como foi sua experiência com leitura na infância. Em casa, nas 

escolas, em outros espaços. 

2. Conte-nos da sua experiência para ensinar seus alunos a aprender a ler. 

3. Nos cursos do PNAIC como você compreende a formação sobre a leitura? 
Justifique  

4. Procure lembrar de alguma situação em relação  a leitura (que você leu, ou que 
ouviu alguém lendo) ao longo dos encontros de formação que você gostou. 
Descreva-a e justifique. 

5. Das ações pedagógicas indicadas nas formações do PNAIC, em relação ao 
trabalho com leitura, quais você considerou que tiveram efeito positivo e quais 
tiveram efeito negativo na sala de aula e por que. O que faz para lidar com elas?  

6. Como você trabalha com o material de leitura distribuído pelo MEC - PNAIC? 

7. Você segue as orientações do programa para planejar suas aulas de leitura? Ou 
cria outras estratégias? Conte-nos... 

8. Quais saberes você considera necessários para o trabalho com a leitura em sala de 
aula? Justifique. 

9. Pensando em você no início desta formação e agora, no 2º ano, o que mudou no 
seu trabalho com a leitura na sua classe de 1º ano? A que você atribui essa 
mudança?  

10. Das experiências vividas ao longo da Formação, qual ou quais você destacaria 
como importante para a sua formação como professor/leitor? Por quê?  
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado(a) Senhor(a)  

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, na pesquisa “A experiência formativa 
com leitura: confissões instituintes e horizontes propositivos de professores alfabetizadores participante 
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)” que tem como objetivo compreender como 
se configura as experiências formativas do professor/alfabetizador, participante do Pacto Nacional da 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, para trabalhar com a leitura em classes de 1º ano do ensino 
fundamental. No caso de aceitar, você fará parte dos sujeitos da pesquisa, participando de uma 
entrevista. A proposta é que a entrevista seja gravada em áudio e possamos filmar os momentos de 
formação do PNAIC. É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos: timidez e tempo 
gasto para responder as questões da entrevista, criaremos um clima propício para evitar esses 
desconfortos. Os benefícios que esperamos é a produção de conhecimento a partir de Oficinas de 
(re)significação do material de leitura, presente na escola, para o trabalho nas aulas das turmas do 1º 
ano. 

   A sua opinião será de grande valor para contribuir com o estudo sobre os processos formativos 
dos professores/alfabetizadores em relação à leitura no PNAIC e o trabalho nas classes do 1º ano, 
realizado por eles sobre leitura. Você terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre alguma questão, 
bem como para desistir de participar da pesquisa no momento que desejar, mesmo depois de ter 
assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma.  

Caso desista, basta avisar a(s) pesquisador(as) e este termo de consentimento será devolvido. 
Como responsáveis por este estudo, temos o compromisso de manter em segredo os dados pessoais e 
confidenciais. Informamos que o resultado deste estudo poderá indicar novos encaminhamentos aos 
processos de formação de tutores em cursos de licenciatura. Assim, se está claro para a senhora a 
finalidade da pesquisa e se concorda em participar, pedimos que assine este documento.  

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
 
Eu, ________________________________________________________________________. 

RG nº ______________________, aceito participar das atividades do projeto de pesquisa “A experiência 
formativa com leitura: confissões instituintes e horizontes propositivos de professores alfabetizadores 
participante do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)”. Fui devidamente 
informado(a) que responderei a uma entrevista, que será gravada em áudio e da filmagem dos momentos 
de formação,  ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este 
consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente 
também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis 
desconfortos e riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre 
que desejar. Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em participar desta 
pesquisa.  
 
Itabuna, ____ de ____________ de 2014.  
 
_______________________________________________________  
Assinatura 
 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

Jamile de Andrade Barros -  (Tel. 073**91324644,  email: jamile.pab@gmail.com) 
Maria Elizabete Souza Couto  - (Tel. 073**36805637,  email: melizabetesc@gmail.com)                
Equipe do Projeto / UESC  
 
Este protocolo de pesquisa foi analisado pelo  
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Santa Cruz 
Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Ilhéus-BA  
Contatos: Fone: (73) 3680-5319     E-mail:  cep_uesc@uesc.br 

mailto:cep_uesc@uesc.br

