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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as possibilidades que a leitura, 

como processo, oferece para a formação de crianças leitoras em uma classe do 1º 

ano do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, este trabalho desenvolveu uma 

proposta de ensino sistemático de leitura com a proposição de ensinar aos alunos, 

em processo de alfabetização, que o ato de ler está para além da decodificação. 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa participante de abordagem 

qualitativa, tendo, como objeto, de estudo a leitura como processo.  Participaram a 

pesquisadora e 18 alunos em uma classe do 1º ano do ciclo da alfabetização. Os 

instrumentos utilizados para a produção de material empírico foram avaliação 

diagnóstica para conhecer o nível de leitura dos alunos, o caderno de anotações 

com os registros dos diálogos pesquisadora/alunos realizados nas seis sessões 

(atividades) de leitura, tendo, como fonte, livros de literatura infantil selecionados no 

acervo de livros distribuídos pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola e uma 

avaliação final. As atividades de leitura, desenvolvidas ao longo da pesquisa, 

partiram da premissa de que era necessário trabalhar capacidades para desenvolver 

a competência leitora do educando, enfatizando a relação dialógica entre o autor-

texto-leitor, considerando os conhecimentos prévios adquiridos socialmente por esse 

aluno, de maneira que as atividades fossem significativas. Para a realização das 

atividades de leitura e da análise do material empírico elegemos como categoria de 

análise as estratégias de leitura, antes, durante e depois da leitura abordadas por 

Solé (1998). O material empírico coletado indicou que os alunos constituíram-se, 

como leitores, à medida que, na interlocução com os textos literários, construíram 

sentido e significado sobre a leitura, considerando a mediação da pesquisadora e o 

modelo interativo da leitura. Esse modelo proporcionou aos alunos e à pesquisadora 

a ampliação do conhecimento sobre o ensino da leitura na pesquisa. 

 

Palavras-chave: Leitura como processo. Literatura infantil. Formação do leitor. 



 
 

ABSTRACT 

 

The following research had as objective analyze the possibilities that the reading, as 

a process, offers to education of readers children in a class of first grade in 

elementary school. In this perspective, this paper developed a proposal of a reading 

systematic teaching with a proposition of teaching students in alphabetization 

process, that the act of reading goes beyond the recognition of linguistic symbols. 

The methodology used was a participative research with a qualitative approach, 

having as study object the reading as a process. The researcher and 18 students in a 

class of 1st year of alphabetization were part of the research. The tools used to 

produce this empirical research were the diagnostic evaluation, to be aware of the 

reading level of the students; the notebook with the dialogues among researcher and 

students, done during six sessions (activities) of reading, having as source books of 

children‟s literature chosen from the set of the school and a final evaluation. The 

reading activities, developed during the research, started from the premise that was 

necessary to work with capacities to develop the reading ability of the student, 

emphasizing the relation among the writer, text and reader, considering the previous 

knowledge acquired socially from this student, making the activities more meaningful. 

To do the reading activities and analyze the empirical research, we chose as 

category of analysis the reading strategies, before, during and after the reading 

addressed by Solé (1998). The empirical research indicated that the students are 

recognized as readers when, with a connection with the texts, are able to create a 

meaning about reading, considering the relation of the research and interactive 

model of reading. This model brought an extension of the knowledge about the 

reading in education and in research not only to the students but also to the 

research. 

 

Keywords: Reading as process. Children‟s literature.  Readers development. 
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INTRODUÇÃO1 

 

A rede municipal de Itabuna caracteriza-se pelo sistema de ensino 

estruturado em Ciclos de Formação Humana, implantado em 2002, com objetivo de 

assegurar ao educando mais tempo para aprender, no seu próprio ritmo de 

aprendizagem (KRUG, 2006). O referido sistema propõe o agrupamento dos alunos 

por idade e fases de formação: infância (6 a 8 anos – Ciclo da infância – CIN); pré-

adolescência (9 a 11 anos – Ciclo da pré-adolescência – CPA) e adolescência (12 a 

14 anos – Ciclo da Adolescência – CAD). 

Nesse contexto, os alunos do Ciclo da Infância (CIN) devem ser 

alfabetizados no período de três anos, numa proposta que pode ocorrer pela 

imersão na cultura escrita, a fim de permitir-lhes conhecer e interagir com os 

diferentes tipos e gêneros da produção escrita e fazer a leitura das palavras, dos 

textos, dos números e de mundo. Além disso, os alunos devem adquirir habilidades 

de relacionar letras do alfabeto aos sons de início meio e fim de palavras, comparar 

palavras e perceber semelhanças e diferenças sonoras entre elas, ler em voz alta 

uma sentença, ler fluentemente com entonação, boa pronuncia, ritmo adequado etc.  

No entanto, esses alunos não têm desenvolvido as habilidades citadas no 

Ciclo da Infância (1º ao 3º ano do ensino fundamental), chegando ao Ciclo da Pré-

adolescência (4º e 5º ano) sem os pré-requisitos indicados para ler e escrever. 

Partindo-se dessa situação e na condição de coordenadora pedagógica 

imersa nessa realidade, tenho percebido que o trabalho realizado no ciclo da 

alfabetização, no que se refere ao processo da leitura e da aprendizagem da língua 

materna, parece vivenciar uma crise, pois se privilegia a decodificação, não 

oportunizando a construção e o desenvolvimento de estratégias a serem realizadas 

antes, durante e depois da leitura. 

Dessa maneira, parece que existem ausências e lacunas no ensino da 

leitura, visto que os alunos leem e não conseguem interpretar os textos que circulam 

socialmente. Essas questões vêm indicando alguns problemas de fracasso na 

Educação Básica. Dados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

indicam a nota de 4,2 em 2014, como resultado da aprendizagem dos alunos. Esse 

                                                             
1
 O projeto intitulado “A (RES)SIGNIFICAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA: uma perspectiva possível 
com as estratégias de leitura”, que deu origem a esta pesquisa, foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa – UESC em outubro de 2015, conforme o parecer nº 1.136.649. 
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dado revela a necessidade de serem encontradas soluções que proporcionem uma 

educação de melhor qualidade e, certamente, por conseguinte, a aprendizagem dos 

alunos. 

Com a implantação dos Ciclos de Formação Humana, no município, houve 

uma intensificação no investimento para a formação de professores em serviço, 

promovida a partir de 2002, pela secretaria municipal de ensino e pelo governo 

federal por meio do PROFA (Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores). Essas intervenções apresentaram uma proposta fundamentada na 

teoria construtivista para a alfabetização, com base em práticas pedagógicas 

inovadoras, considerando o aluno e o professor como sujeitos na construção do 

conhecimento (BRASIL, 2001). Contudo, observamos que a escrita foi mais 

destacada pelos professores pela valorização das hipóteses da escrita (FERREIRO, 

1979). Com a finalização desse Programa, a rede municipal de ensino continuou o 

investimento em formação dos professores na tentativa de melhorar a qualidade do 

ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Ao tomarmos como referência a Psicogênese da Língua Escrita, 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1979), por meio de estudos, pesquisas e 

experimentações, ainda não foi possível compreender a teoria para a construção de 

uma didática para ensinar a alfabetizar. No Brasil, enquanto ação metodológica que 

contribui para a efetivação da prática dos professores, destaca-se o trabalho 

organizado pelo GEEMPA (Grupos de Estudos sobre Educação, Metodologia de 

Pesquisa e Ação), criado em Porto Alegre-RS, pela pesquisadora Ester Pillar, cujo 

marco é a publicação, em 1990, de livros com resultado de estudos, pesquisas e 

práticas (Didática do pré-silábico, silábico e alfabético). Esses livros foram, 

atualmente, publicados em uma edição revisada (2010; 2011) e trouxeram 

indicativos e possibilidades de estratégias para o desenvolvimento de atividades 

com as crianças para o aprendizado do sistema de escrita.   

Com a formação do PROFA, os professores sentiram-se mais seguros para 

trabalhar a escrita em sala de aula, mas nem sempre valorizando aspectos 

cognitivos em relação aos saberes sobre a construção da leitura. Nesse sentido, 

notamos que se intensificou mais o trabalho pedagógico com a escrita. As propostas 

pedagógicas da alfabetização exigiam maior desenvolvimento da escrita do que da 

leitura, por ter critérios mais definidos para mensurar, acompanhar, corrigir e 

observar o avanço do aluno, na aquisição dessa última. 
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Precisamos pensar o ensino da leitura, não como uma etapa pontual que se 

esgota na alfabetização, mas como um processo cognitivo, social e cultural que ativa 

uma série de ações na mente do leitor, pelas quais ele compreende informações 

(CAFIERO; COSCARELLI, 2013). Assim, é imprescindível um ensino da leitura que 

considere a antecipação de sentidos, a elaboração de inferências, dentre outras 

habilidades, e que estabeleça relações entre as partes do texto. 

Dessa forma, abordamos nesta pesquisa a leitura como processo, em que o 

leitor utiliza diversas estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, 

sociocultural. Nessa perspectiva, a prática da leitura requer a mobilização e a 

interação de diversos níveis de conhecimento exigindo operações cognitivas, 

sociais, culturais etc. (KLEIMAN, 2008), 

Certamente, as inquietações descritas foram necessárias para impulsionar a 

busca de formação que permitisse aprofundar estudos na área de leitura. 

Considerando que, além de pesquisadora, também desempenho a função de 

coordenadora pedagógica nos anos iniciais, tive condições de verificar, no cotidiano, 

a necessidade de novos pressupostos teóricos de leitura para fundamentar a prática. 

A leitura como processo é o objeto de estudo desta pesquisa. Nesse 

sentido, o caminho a percorrer foi em busca de respostas para o seguinte 

questionamento: Qual a contribuição da perspectiva da leitura como processo no 

desenvolvimento da compreensão leitora para a formação do leitor? 

Assim, no presente trabalho, tivemos como objetivo geral analisar as 

possibilidades que a perspectiva da leitura como processo oferece para a formação 

de crianças leitoras em uma classe do 1º ano do ensino fundamental. Com esta 

proposição, os objetivos específicos foram: realizar um diagnóstico para conhecer o 

nível de aquisição de leitura dos alunos; planejar com a professora atividades de 

leitura, tendo como fonte livros de literatura infantil pertencentes ao acervo da 

escola; desenvolver um ensino de leitura, em sala de aula, com alunos e professora, 

na perspectiva da leitura como processo; compreender como os alunos se 

constituem leitores. 

Partindo desses objetivos e das reflexões que se apresentam nesta 

pesquisa, é necessário contribuir para a formação leitora do aluno, pois a sociedade 

exige pessoas capazes de gerir informações, de selecioná-las, interpretá-las para 

solucionar problemas em seu contexto sociocultural (CAFIERO, 2005). 
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Nesse movimento, para justificar a necessidade de continuar estudando e 

pesquisando a leitura como processo (objeto de estudo), encontramos algumas 

pesquisas2 referentes à leitura e à literatura infantil desenvolvidas no primeiro ano do 

ciclo de alfabetização. 

Francioli e Benites (2014) apresentam um trabalho com o objetivo 

demonstrar os resultados preliminares de um projeto de extensão, tendo como 

referencial os estudos desenvolvidos por Vygotsky (2000) e Luria (1987), em relação 

ao desenvolvimento dos conceitos científicos em um ambiente de aprendizagem 

escolar em que o sistema de ensino esteja organizado e sistematizado. Nessa fase 

de alfabetização, a criança está em contato direto com a linguagem escrita e a 

introdução de conceitos faz parte do ensino de novas palavras e seus significados. A 

compreensão de novas palavras, pela criança, significa que o processo de 

desenvolvimento dos conceitos não terminou, mas está apenas começando. Para o 

desenvolvimento do projeto elegeram o estudo da linguagem literária, enfatizando a 

importância da linguagem poética para a formação da personalidade da criança. A 

linguagem literária foi um instrumento de transformação não apenas do intelecto da 

criança, mas também de sua personalidade. 

Faria e Freitas (2014) investigaram as contribuições da leitura de literatura 

para o desenvolvimento do pensamento criativo na infância. A relevância do estudo 

consiste em explorar práticas leitoras que contemplem o desenvolvimento do 

pensamento criativo de aprendizes em situação escolarizada. A pesquisa realizou-se 

em turma do 1º ano do ensino fundamental. Foram realizadas oito sessões de leitura 

literária, gravadas em áudio e vídeo, com estratégias e gêneros literários distintos. A 

análise indica a emergência de formação do sujeito criativo em sala de aula 

mediante a leitura de literatura, reposicionando, o ensino de literatura frente às 

demandas da sociedade contemporânea, sinalizando a importância do professor, 

como mediador, na intenção de promover um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da criatividade, valorizando a expressão do pensamento criativo 

em comunidade. 

Andrade (2014) discute a importância da leitura para o desenvolvimento 

integral da criança. O que ler? Como ler? Par que ler?  são perguntas frequentes de 

investigações científicas. Realiza o trabalho com o livro “Presente de bruxa”, de 

                                                             
2
 Esse levantamento foi realizado nos anais do Congresso de Leitura (COLE, 2014). 
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Flavia Muniz, analisando detalhes da capa e excertos ligados à ilustrações 

produzidas por Biry, cartunista e escritor. Como fundamentação teórica, recorre aos 

postulados da Análise Dialógica do Discurso. Por fim, pensar a literatura nesse plano 

é reconhecer sua composição híbrida, que se desenrola por meio de narrativa verbo-

visualizada, no qual texto e imagem se articulam para que o sentido produzido seja 

pleno. 

Silva (2014) realizou um trabalho, durante um semestre, com crianças de 

cinco anos de idade, visando apresentar os contos clássicos, por toda sua 

importância cultura e emocional, na estruturação do desenvolvimento da criança. As 

histórias foram apresentadas de diferentes formas, utilizando-se matérias 

diversificadas, englobando as múltiplas linguagens intrínsecas à infância. A partir 

dessas contações, as crianças foram convidadas a explorar os materiais e a criar 

suas representações artísticas na pintura, modelagem, música, dramatização e 

demais possibilidades, com a finalidade de ampliar seu repertório literário e, acima 

de tudo, iniciar a criação de suas próprias estórias e sua própria história. 

Felipe e Fernandes (2014) trabalharam com a literatura infantil em sala de 

aula para atender as necessidades dos alunos em princípio de alfabetização, 

visando à formação de leitores eficientes. Uma proposta metodológica de leitura que 

oportuniza uma interação entre o leitor e o texto e prioriza a imaginação criadora, 

respeitando a função estético-formativa da obra e atendendo os interesses e as 

necessidades dos alunos.  

Silva (2014) considera que o livro ilustrado pode ser caracterizado pelo 

detalhe, pelo conjunto de imagens e pela leitura das ilustrações que, além de suas 

inter-relações com o texto, possui qualidades configuracionais e estruturais 

perfeitamente explicáveis e analisáveis. A sequência de estudos adotada para essas 

reflexões teve como prioridade os contos como uma das influências que constituíram 

a linguagem da arte de ilustrar livros para crianças. Ao longo da história, os livros da 

infância nos transportaram, de descoberta em descoberta, a lugares secretos, 

inéditos, ora apaziguantes, consoladores, ora amedrontadores, onde os desejos 

infantis criavam asas e nos davam conforto e o poder de sobreviver ao mundo 

dominado por adultos. No contexto estrutural, as imagens se originam de outras. 

Lima (2014) defende a especificidade da literatura em conduzir a uma 

formação leitora, o que pode levar à constituição de um leitor mais atento e, 

portanto, mais crítico. Seja pela perspectiva da humanização, seja porque não é 
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possível dela se furtar quando se pleiteia uma formação leitora integral, a literatura 

mostra-se como presença fundamental na escola, uma vez que, em nosso país, 

essa instituição é o grande difusor da leitura letrada. A comunicação a partir dos 

resultados preliminares da pesquisa citada evidencia a necessidade de retomada do 

lugar da leitura literária na escola, enquanto força humanizadora e formadora de 

leitores críticos e atentos. 

Cirino e Peres (2014) apresentaram um estudo bibliográfico sobre leitura, 

formação de leitores e as políticas públicas de leitura no Brasil, focalizando o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). O objetivo é discorrer sobre a 

garantia da democratização da leitura através do acesso a livros literários e a 

práticas de leitura. O trabalho com literatura na escola possibilita o desenvolvimento 

do senso crítico de novas aprendizagens ao aluno. Contudo, conclui-se que apenas 

a ação do governo em oferecer e distribuir livros não garante a formação de leitores 

efetivos e proficientes. A apropriação desse material e a mediação da escola são o 

desafio estabelecido para oportunizar práticas de leitura como um instrumento 

básico na construção da cidadania e do letramento. 

Soledade (2014) retrata a importância da iniciação da criança nas suas 

primeiras experiências de leitura de forma lúdica e prazerosa. O trabalho foi 

desenvolvido em 40 escolas, com encontros formativos com os professores, 

pedagogos, gestores, monitores do Programa Mais Educação e professores do 

Programa de Aceleração da Aprendizagem. A proposta metodológica de 

alfabetização estava imbuída na construção de unidades temáticas, a partir do texto 

e de jogos, para o desenvolvimento da linguagem. Nas formações, em que os 

alunos liam e recontavam as obras duas vezes por semana, foram trabalhados 

textos de literatura infantil da região amazônica, enfatizando-se a beleza da floresta, 

os sabores e a flora de tão riquíssima localidade. O resultado no rendimento escolar 

foi impressionante: no primeiro bimestre existia menos de 10% dos alunos 

alfabetizados; no 4ª bimestre esse número chegou a praticamente sua totalidade. 

Salienta-se, com isso, que a proposta teórico-metodológica de alfabetização e 

letramento e encontros dialógicos são de suma importância para o desenvolvimento 

da linguagem oral e escrita das crianças. 

Baptista, Pereira e Neves (2014) analisam duas sequências didáticas 

desenvolvidas por duas professoras de uma mesma escola. Na primeira sequência 

didática, a centralidade da ação pedagógica é o controle, tanto do comportamento 
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das crianças, quanto dos conteúdos. A segunda revela uma prática dialógica, na 

qual a leitura torna-se um elemento-chave para a resolução de um desafio a ser 

enfrentado grupo. A análise das sequências didáticas considerou a interatividade 

entre as professoras e as crianças como um elemento essencial para o processo de 

letramento, que, como prática social, implica que professores e crianças atribuam 

significados pessoais e sociais à cultura escrita. As análises demonstram que uma 

prática de letramento exige: a) que a linguagem verbal seja entendida como um 

elemento essencial para organizar a vida social do grupo, b) que se recorra à cultura 

de pares das crianças; c) que seja aprendida como um processo social, linguístico e 

comunicativo, o que requer que os professores cumpram o papel de apoiar a 

construção de significados pelas crianças num contexto complexo de atividades e 

discursos. Para tanto, os professores precisam negociar suas próprias ações e 

objetivos em relação à forma como as crianças criam tais significados. 

Para Miguel (2014), o processo de alfabetização, que corresponde aos dois 

primeiros anos da escolarização básica, é caracterizado pela aquisição do sistema 

de escrita e aprendizagem da leitura. A etapa seguinte requer da escola o 

investimento na formação do leitor proficiente, sobretudo a formação do leitor 

literário. Assim, é preciso investir sistematicamente no desenvolvimento de 

comportamentos, procedimentos e habilidades que tornem os alunos leitores cada 

vez mais autônomos e competentes.  A fluência leitora refere-se à capacidade de ler 

com rapidez e compreensão e essa habilidade é fundamental na constituição do 

leitor. Esse trabalho analisa propostas de ensino realizadas com alunos de 3º ao 5º 

ano, do ensino fundamental, que possibilitaram trabalhar, concomitantemente, com o 

desenvolvimento da competência leitora e com a formação do leitor literário. Utilizou-

se, como estratégia didática, a leitura de textos literários: poemas, fábulas e textos 

teatrais. No que diz respeito ao desenvolvimento da competência leitora, foram 

visíveis os avanços dos alunos no decorrer do trabalho, especialmente porque 

desempenharam o papel de leitores de textos literários em contextos significativos 

de leitura. 

Brandão, Leal e França Filho (2014) analisam 26 documentos curriculares 

de estados brasileiros elaborados no período de 2000 a 2011, no que se refere ao 

ensino de leitura no ensino fundamental.  A perspectiva da leitura, enquanto prática 

social foi assumida no referencial teórico que fundamentou a pesquisa. A 

abordagem da análise de conteúdo de Bardin (2007) também foi adotada no estudo, 
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possibilitando a elaboração de categorias de análise, registro de sua frequência e 

interpretação do conjunto de dados obtidos. Os resultados revelaram que, na 

maioria das propostas curriculares, há boas orientações acerca do ensino de leitura 

nesses documentos. Pôde-se evidenciar, também, a concepção de leitura como 

prática social. 

Nogueira (2014) apresenta uma análise da prática das professoras que 

trabalham a leitura com as crianças, tendo, como perspectiva teórica crítica, a 

reflexão sobre a prática e para o surgimento de novas práticas dos professores na 

escola. Dessa forma, os procedimentos metodológicos constam de estudos 

bibliográficos, análises de entrevistas com as professoras observadas que explicam 

suas práticas. Como resultado, o artigo mostra que, quando o professor fornece a 

oportunidade de ler desde a infância, amplia-se a possibilidade de a criança incluir 

em seu cotidiano a vontade de ler livros. Nesse sentido, a leitura vai além de passar 

os olhos pela escrita e decifrar, vai além do visualizar uma imagem, há uma busca 

da compreensão do sentido das coisas escritas e muitas vezes vividas. Verifica-se 

que a prática pedagógica pode contribuir para a formação do hábito de ler e de 

querer compreender os códigos, as imagens e a própria realidade. 

Bataus (2014) pesquisa o trabalho pedagógico relacionado à leitura e à 

literatura infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Para que as crianças, 

leitoras em formação, usufruam de todo o potencial humanizador da literatura 

infantil, é preciso que essa seja utilizada na escola como arte, objeto da cultura 

humana, sem fins didatizantes e, para isso, faz-se necessário que o professor 

disponha de um aporte teórico e de concepções que lhe permitam apresentar as 

obras literárias, o que deveria ser garantido a partir de uma sólida formação docente 

(inicial e continuada). Nesse sentido, busca compreender: 1. as representações da 

coordenadora pedagógica da escola parceira da pesquisa no que se refere à leitura, 

à literatura infantil e às estratégias de leitura e sua mediação para o trabalho de 

formação continuada com os professores durante o HEC (Horário de Estudo 

Coletivo);  2. a transposição didática de atividades de leitura  literária, realizada por 

uma professora do grupo docente da escola, em função de como ela elaborou o 

conceito de estratégias de leitura a partir dos encontros pedagógicos. 

Kanashiro e Franco (2014) apresentam as possíveis abordagens quanto à 

prática da leitura literária no âmbito escolar com o intuito de buscar metodologias 

que propiciem mudanças e ressaltem a importância da leitura para o 
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desenvolvimento humano. Para tanto, o ensino da leitura literária é um dos 

caminhos para encontrarmos dimensões que colaboram com a formação, a 

autorregulação e o desenvolvimento do sujeito social. Dessa maneira, a pesquisa 

teve como objetivo geral analisar as implicações na prática pedagógica do ensino de 

leitura literária para a formação de leitores capazes de compreender e atribuir 

significação às interações sociais e às características culturais presentes no 

contexto em que cada sujeito está inserido, pautando-se nas concepções da teoria 

histórico-cultural e no conceito de autorregulação apontado por Vygotsky (1995). O 

público selecionado para o estudo são alunos do 3º ano do ensino médio normal, do 

curso de formação de docentes, da Educação Básica por serem participantes em 

processo de formação voltado também para a prática docente. A pesquisa 

evidenciou a importância do professor na mediação e na promoção da leitura 

literária como instrumento de humanização e desenvolvimento da aprendizagem e a 

escola como articuladora de um processo dialético a fim de oportunizar intervenções 

pedagógicas que viabilizem a avaliação de todo o processo de aprendizagem e do 

próprio sujeito. 

Pereira, Beltrão e Gramacho (2014) partem da premissa de que a escola é o 

espaço privilegiado do aprender e do ensinar, vendo-se, cada vez mais, desafiada a 

desenvolver práticas de leitura capazes de conquistar os educandos, leitores em 

formação. Ações significativas para a promoção da leitura vêm sendo empreendidas 

ao longo dos tempos. Tecendo fios sobre a leitura e abrindo caminhos, este trabalho 

se propõe a divulgar, especificamente sobre o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, as ações mediadoras da leitura literária (LOLOMER, 2000) realizadas pelo 

Projeto Leitura, vinculado ao Laboratório de Leitura, desenvolvido pelo Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem (GELING). Em meio ao processo de 

mediação e partilha das leituras, o projeto vem realizando atividades, visando 

despertar o interesse pela leitura literária, aproximando as crianças de obras 

literárias diversificadas, promovendo a mobilização e valorização da literatura infantil 

que faz parte do acervo do PNBE presente em duas escolas públicas de Salvador.  

As pesquisas aqui apresentadas não enfatizaram a compreensão leitora 

considerando as estratégias de leitura (SOLÉ, 1998) e o desenvolvimento de 

capacidades para inferir, relacionar, mobilizar conhecimentos, representar etc. 

Sendo assim, a partir da literatura disponível e para responder a questão de 

pesquisa proposta, partimos da condição de que se a leitura realizada em sala de 
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aula, em diversos momentos, contribui para a formação do leitor, então um trabalho 

realizado com a leitura como processo irá favorecer a compreensão e a aquisição 

das capacidades leitoras, a partir dos diversos tipos de leitura disponíveis na escola, 

para a formação do aluno leitor. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

apresentamos a leitura como processo, a formação do leitor e o ensino da leitura.  

No segundo capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Dessa maneira, descrevemos a 

metodologia utilizada para a produção do material empírico da pesquisa. 

No terceiro capítulo, apresentamos a análise e as discussões do material 

produzido no desenvolvimento das seções de leitura como processo, a partir dos 

pressupostos teóricos, e os conceitos que embasam esta pesquisa. 

E nas considerações, esperamos, com a realização desta pesquisa, que os 

estudos compartilhados possam contribuir para a reflexão dos envolvidos no 

contexto escolar, sobretudo os professores. A ideia é que nossas sugestões das 

sequências de atividade da leitura como processo possam abrir caminho para o 

desenvolvimento de novas práticas de ensino de leitura em sala de aula, 

favorecendo assim, a formação dos novos leitores.  
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1 A LEITURA E A FORMAÇÃO DO LEITOR NA ESCOLA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a leitura como processo 

cognitivo e social de construção de sentidos. Sua organização é compreendida de 

três seções.  A seção “Leitura como processo” visa descrever o processo da leitura 

interativa, tendo, ainda, como objetivo conceituar a leitura e apresentar as 

estratégias de leitura. A seção seguinte, denominada “Leitura e formação do leitor 

literário”, tem o objetivo de definir os principais aspectos no trato com o texto da 

literatura, demonstrando a importância do letramento nesse processo. A terceira e 

última seção, nomeada “Ensino de Leitura”, objetiva descrever o ensino sistemático 

de leitura por meio da sequência do antes, durante e depois, bem como apresentar o 

papel da mediação, as estratégias de ensino com os diferentes tipos de leitura e o 

processo avaliativo. Neste capítulo serão discutidos conceitos fundamentais para a 

análise dos dados que compõem esta pesquisa. 

 

1.1 Leitura como processo 

 

A leitura é uma prática que não acontece apenas na escola, é necessária e 

imprescindível no cotidiano dos indivíduos que integram a sociedade. A cada 

momento histórico, político e social, o sujeito tem diferentes desafios no que se 

refere à leitura. Portanto, é necessário que se adquira a competência leitora para 

interagir em seu contexto histórico de maneira crítica e autônoma. 

Dessa maneira, a leitura vislumbra um sujeito que pode se libertar das 

amarras impostas pelo seu tempo, pois considera sua individualidade e sua 

experiência intelectual. A leitura pode tornar o sujeito liberto de um sistema que o 

aprisiona, oportunizando a criação e/ou recriação do conhecimento. 

A leitura se configura como processo cognitivo e social.  O primeiro está 

relacionado a um conjunto de atividades, recursos e estratégias mentais que se dá 

pelo próprio ato da compreensão. O segundo refere-se à interação entre o autor e o 

leitor, ambos com objetivos e necessidades socialmente determinados (KLEIMAN, 

2013). 
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A partir desses pressupostos fica evidenciado que o conceito de leitura é 

amplo, complexo e abrange vários mecanismos cognitivos que estão interligados ao 

contexto social e cultural do leitor. 

Segundo Cafiero (2005, p. 17- grifos da autora) “a leitura é um processo 

cognitivo de construção de sentidos realizados por sujeitos sociais inseridos num 

tempo histórico, numa dada cultura”. Com base nisso, a leitura depende da relação 

do leitor com seu contexto sociocultural. O leitor constrói sentidos, uma vez que atua 

como participante de práticas sociais, que requerem posicionamento político, 

ideológico, a partir de crenças e valores construídos na coletividade em um 

momento histórico. 

Também para Cafiero (2005), o ato de ler, na perspectiva da construção de 

sentidos, não significa realizar uma tradução literal daquilo que o autor do texto quer 

significar. Assim, partimos da premissa de que a leitura é ampla e não restritiva, já 

que pode promover o desenvolvimento intelectual e social do indivíduo em “um 

processo que envolve ações de compreender, avaliar e criticar” (CAFIERO; 

COSCARELLI, 2013, p.16).  Assim, a leitura não se restringe à decodificação 

mecânica da linguagem escrita e, consequentemente, com o esvaziamento da 

construção de sentido. 

Freire3 (2011), quando escreveu o livro A importância do ato de ler (1981), já 

defendia a ideia de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. A leitura, 

nessa ótica, sinaliza que primeiro temos que compreender o mundo para depois 

compreendermos a palavra, já que a leitura requer do leitor o seu conhecimento de 

mundo que está ligado aos valores, às crenças, atrelados ao seu contexto 

sociocultural. Em outras palavras, conhecimentos relacionados à cultura particular 

de cada indivíduo e à interface entre o texto e o contexto.  

Essa perspectiva demanda um trabalho cognitivo, pois mobiliza uma série de 

capacidades do sujeito leitor, como analisar, inferir, generalizar, sintetizar, comparar, 

perceber (CAFIERO; COSCARELLI, 2013). Com o engajamento dessas 

capacidades, o leitor assume um papel ativo, pois, para compreender o texto, faz 

antecipação. Em seguida, confirma suas predições ou as refuta, quando repensa a 

                                                             
3
 Paulo Freire publicou a primeira edição da obra A importância do ato de ler, no Brasil, em 1981, 
pela editora Cortez, São Paulo. Neste trabalho, utilizamos a 51ª edição, publicada em 2011, pela 
mesma editora. 
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hipótese anteriormente levantada, constrói outras e retoma as partes anteriores do 

texto para fazer as mudanças durante o processo da leitura.  

Para Smith (1989), a leitura, assim como a escrita e outras formas de 

pensamento, não pode ser separada das finalidades, conhecimento anterior, 

emoções do indivíduo e da natureza do texto que está sendo lido. 

A partir dessas proposições, a leitura está vinculada a diversos aspectos que 

devem ser considerados para a compreensão leitora. Um deles diz respeito à 

natureza do texto. Isso sinaliza que a leitura não é homogênea, uma vez que 

existem diversas formas de ler. Assim, para que haja compreensão, o leitor deve 

considerar o gênero de texto com o qual se depara, mobilizando diferentes 

estratégias de leitura, uma vez que ninguém lê uma bula da mesma maneira que lê 

um poema, um romance etc.  

Segundo Cafiero (2005), a leitura, por muito tempo, foi considerada uma 

atividade mecânica de decodificar palavras, para isso o leitor teria que garimpar 

sentidos que, supostamente, estariam prontos no texto. De acordo com essas 

proposições, o leitor assumiria um papel passivo, pois os sentidos estariam 

presentes no texto. 

A referida autora argumenta que hoje já se sabe que a leitura é uma 

atividade complexa, em que não só o texto é importante, mas, o leitor também, visto 

que produz sentidos a partir das relações que estabelece com as informações do 

texto e seus conhecimentos, ativando com isso uma série de ações em sua mente 

que o auxiliam a construir a compreensão do texto. Esse processo acontece num 

contexto social e exige do sujeito capacidades como localizar informações, 

classificá-las e interpretá-las a fim de capacitá-lo para lidar com situações que 

envolvem o seu campo de atuação. 

A experiência com a leitura propicia ao leitor exercitar  sua cidadania de 

maneira autônoma e crítica. Dessa forma, o leitor consegue interagir em uma 

sociedade que exige do indivíduo competência leitora para lidar com questões em 

seu campo de atuação. 

A leitura tem a prerrogativa de possibilitar a inserção do sujeito em uma rede 

cultural cada vez mais complexa e dinâmica, que exige uma constante interação 

com a palavra escrita, criando, assim, o diálogo com as intenções do autor na 

superfície do texto. Leitor e autor interagem por meio do texto obedecendo a 

objetivos e necessidades socialmente determinados (KLEIMAN, 2013). A leitura é 
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um processo interativo de construção de sentidos entre quem escreve o texto e 

quem lê. 

Dessa maneira, a leitura nessa perspectiva, é um processo mediante o qual  

o leitor mobiliza aspectos cognitivos e sociais; é um processo que envolve ações 

cognitivas que estão atreladas às vivências sociais do leitor. Para entender a leitura 

como construção de relações de significação, em que há a interação entre 

leitor/texto/autor, é preciso conhecer os dois modelos de processamento que 

integram o processo de leitura interacional.  

Segundo Solé (1998), o primeiro é o modelo ascendente (buttom-up), que 

parte das unidades menores (letras, sílabas) até as mais amplas (palavras, frases, 

texto). Nessa perspectiva, o leitor decodifica letras, palavras e frases para chegar à 

informação que o texto veicula. 

O segundo modelo é o descendente (top-down), em que o leitor não 

decodifica letra por letra, processando a leitura globalmente. Ele utiliza seus 

conhecimentos prévios e recursos cognitivos para antecipar informações do texto e 

verifica as informações ao longo da leitura. Desse modo, o processo de leitura é 

sequencial e hierárquico e se constitui a partir de levantamentos de hipóteses e 

verificações sobre o conteúdo do texto (SOLÉ, 1998).  

O terceiro é o modelo interativo, assim chamado porque integra os 

procedimentos de leitura dos modelos anteriores. Nas palavras de Solé (1998), 

 
[...] o leitor se situa perante o texto, os elementos que o compõem geram 
nele expectativas em diferentes níveis (o das letras, das palavras...), de 
maneira que a informação que se processa em cada um deles funciona 
como input para o nível seguinte; assim, através de um processo 
ascendente, a informação se propaga para níveis mais elevados. Mas 
simultaneamente, visto que o texto também gera expectativas em nível 
semântico, tais expectativas guiam a leitura e buscam sua verificação em 
indicadores de nível inferior (léxico, sintático, grafo-tônico) através de um 
processo descendente. Assim, o leitor utiliza simultaneamente seu 
conhecimento do mundo e seu conhecimento do texto para construir uma 
interpretação sobre aquele (SOLÉ, 1998, p.24).  

 

No modelo interativo, o leitor orienta a leitura a partir de seus objetivos: obter 

informações sobre algo que deseja adquirir, informar-se sobre amigos e familiares, 

preparar um bolo etc. Os objetivos são diversos e particulares a cada sujeito e às 

circunstâncias em que o mesmo está inserido. 
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Assim, esse modelo considera o leitor como um ser ativo que constrói 

sentidos ao ler o texto. Isso é importante, porque auxilia na construção de um leitor 

crítico e atuante no seu meio sociocultural. Koch e Elias (2012) defendem que  

 
[...] O sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos e não 
algo que preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade 
interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza 
evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície 
textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um 
vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo (KOCH; 
ELIAS, 2012, p.11 - grifo das autoras). 

  

O sentido não se encontra no texto nem no leitor, uma vez que a 

compreensão é alcançada a partir de um processo interacional que se dá a partir 

das referências dadas pelo autor e pelos conhecimentos do leitor – linguísticos, que 

incluem os recursos gramaticais utilizados pelo autor; e aqueles que ele próprio  tem 

sobre o assunto de que trata o texto, sobre objetivos, situação. 

Essas proposições consideram a bagagem cultural do leitor, pois abrangem 

aspectos concernentes à sua visão de mundo e à vivência sociocultural, 

contribuindo, assim, para sua formação como leitor crítico, apto a responder as 

demandas sociais.  

Nessa condição, é possível que as escolas desenvolvam propostas 

pedagógicas de leitura que partam da concepção de que a leitura é constituída do 

seguinte tripé: autor-texto-leitor (KOCH; ELIAS, 2012) e adotem atitudes que 

explicitem aos leitores os motivos pelos quais desejam compartilhar a leitura, para 

demonstrar, por exemplo, que o texto trata um tema interessante, conta uma 

história, noticia um fato debatido pelos meios de comunicação, relaciona-se, de 

alguma forma, a uma temática a ser trabalhada em classe etc. 

Aliada a esses pressupostos, explicitamos que esta pesquisa tem seu aporte 

teórico na leitura como processo interativo, uma vez que se configura como 

alternativa na formação do leitor, pois considera os conhecimentos prévios, as 

estratégias que os leitores iniciantes e competentes utilizam para compreender o 

texto, as motivações que eles encontram para dar sentido ao ato de ler. 

A leitura se dá a partir de um contexto sociocultural de maneira interacional 

em que o indivíduo depende, em grande parte, do conhecimento construído 

socialmente, armazenado em sua memória, ou seja, o conhecimento prévio, que, 

por sua vez, tem relação intrínseca com a compreensão leitora.   
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Desse modo, um dos aspectos sociais que envolvem a leitura diz respeito ao 

conhecimento prévio, que resulta das experiências acumuladas pelo indivíduo ao 

longo de sua vida. O conhecimento prévio é constituído de três níveis de 

conhecimento que interagem entre si. São eles o conhecimento linguístico, textual e 

de mundo (KLEIMAN, 2013). O conhecimento prévio é um recurso imprescindível na 

compreensão, uma vez que possibilita que o leitor formule hipóteses e inferências.  

O conhecimento linguístico diz respeito ao conhecimento da língua, que 

engloba desde a comunicação do indivíduo até o aprofundamento das regras 

gramaticais que regem a língua. O conhecimento textual corresponde ao 

conhecimento que o sujeito tem com os diferentes tipos de textos que circulam 

socialmente (contos de fada, poema, receita etc...). 

O conhecimento de mundo abrange vivências pessoais de crença, valores, 

afetividade, ideologia. Contudo, são construídos socialmente (KLEIMAN, 2013). 

A partir dos pressupostos apresentados, compreendemos que o 

conhecimento prévio está atrelado às experiências sociais do indivíduo. O textual 

está relacionado às práticas sociais de leitura e escrita que se dá em um contexto 

sociocultural. E o conhecimento de mundo se refere ao conhecimento em geral que 

os sujeitos adquirem de maneira formal e informal. 

 

1.1.1 Estratégias de leitura 

 

O ato de ler mobiliza na mente do leitor, operações mentais que o conduz a 

compreensão leitora. Esse procedimento ocorre atrelado a um movimento 

colaborativo com seus conhecimentos prévios num processo interativo leitor/autor.  

Nessa perspectiva, o leitor constrói sentidos porque seleciona, atendo-se 

apenas ao que é útil para seu interesse; antecipa, ou seja, supõe o que ainda está 

por vir; infere, porquanto apreende informações que não estão explícitas e verifica 

se as demais hipóteses foram confirmadas ou não. Esses procedimentos convergem 

para o amadurecimento e autonomia do leitor.   

Segundo Karnal (2014), tais estratégias começaram a ser observadas na 

década de 1970, com as obras de Goodman (1970) e Smith (1971), concomitantes 

com o surgimento da ciência cognitiva4 e dos progressos na área da linguística 

                                                             
4 Ciência Cognitiva é a alcunha genérica para um conjunto de esforços interdisciplinares visando a 

compreender a mente e sua relação com o cérebro humano. Desse esforço fazem parte as 
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textual5. No Brasil, as pesquisas nessa área surgiram na década de 1980 com Kato6 

(1985), Kleiman (1989). 

Karnal (2014) destaca que os estudos de Goodman (1970) e Smith (1971)  

 
abriram o caminho da leitura com vistas à cognição, entretanto, não 
apresentam uma pesquisa sistemática sobre estratégias de leitura.  Smith, 
por exemplo, fala em previsibilidade, mas não a descreve como uma 
estratégia, e sim como um comportamento no processo de ler. Esses 
autores entendem a leitura como o modo no qual a mente\cérebro é capaz 
de reter a informação linguística de um texto escrito com o objetivo de 
compreendê-lo e que, muitas vezes, ler é um jogo de adivinhações 
(KARNAL, 2014, p.7). 

 
 

Dessa maneira, é necessário conceituar as estratégias que o leitor realiza na 

compreensão da leitura. 

 
Quando falamos de estratégias de leitura, estamos falando de operações 
regulares para abordar o texto. Essas estratégias podem ser inferidas a 
partir da compreensão do texto, que por sua vez é inferida a partir do 
comportamento verbal e não verbal do leitor, isto é, do tipo de respostas 
que ele dá a perguntas sobre o texto, [...] se sublinha, se apenas folheia 
sem se deter em parte alguma, se passa os olhos rapidamente e espera a 
próxima atividade começar, se relê (KLEIMAN, 2008, p.49). 

 
 

Dessa forma, a escola é um espaço possível para propiciar um ensino de 

leitura que promova o desenvolvimento de estratégias de compreensão leitora, pois 

elas são favoráveis ao bom desempenho do leitor, não apenas nas aulas de Língua 

Portuguesa, mas em qualquer área do conhecimento que requeira a compreensão 

de um texto: História, Matemática, Geografia, Ciências e outras. As estratégias de 

leituras são classificadas como estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas. 

 
As estratégias metacognitivas seriam aquelas operações (não regras), 
realizadas com algum objetivo em mente, sobre as quais temos controle 
consciente, no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a nossa ação. 
[...] As estratégias cognitivas da leitura seriam aquelas operações 
inconscientes do leitor, no sentido de não ter chegado ainda ao nível 
consciente, que ele realiza para atingir algum objetivo de leitura (KLEIMAN, 
2008, p.50). 

 
 

                                                                                                                                                                                              
seguintes grandes áreas: as neurociências, a psicologia, a linguística, a filosofia e a inteligência 
artificial. Disponível em: <www.Isi.usp.br/nhdelnero/JORN2.html>. Acesso em: 15 de set. 2015. 

5 A Linguística Textual preocupa-se com o texto, envolvendo todas as ações linguísticas, cognitivas e 

sociais em sua organização, produção, compreensão e funcionamento no social. (Entrevista com 
Ingedore Koch, 2003, p.2-3). 

6
 Mary Kato publicou a primeira edição da obra O aprendizado da leitura, em 1985, pela editora 
Martins Fonte, São Paulo. Neste trabalho, utilizamos a 5ª edição, publicada em 1999. 



24 

De acordo com os pressupostos apresentados pela autora, as estratégias 

metacognitivas são os mecanismos cognitivos que o leitor tem consciência de estar 

realizando no momento de compreender um texto, sendo capaz de monitorar sua 

própria leitura. 

Não obstante, Smith (1989, p.39) sugere que “é a metacognição – 

literalmente, „cognição sobre cognição‟, ou pensamento acerca de nossos próprios 

pensamentos” (grifos do autor). 

Conceber a leitura dessa maneira indica um ensino com um tratamento de 

forma planejada e sistemática. Além disso, uma proposta dessa dimensão propicia, 

no ambiente da sala de aula, momentos em que os alunos/leitores possam 

desenvolver a habilidade de pensar sobre o próprio pensamento, e, 

consequentemente, assumir controle de sua própria aprendizagem, sendo sujeito 

dela. 

Usar uma estratégia, isto é, uma ferramenta cognitiva para alcançar uma 

meta é, assim, gastar menos recursos cognitivos para obter maiores resultados 

(CAFIERO, 2005). Nesse processo deve ser considerado o texto a ser lido, pois, ele 

indicará qual estratégia a ser mobilizada para obter um melhor resultado, ou seja, a 

compreensão leitora. 

Tendo em vista as pesquisas dessa área, percebemos que é possível 

desenvolver um ensino de leitura em que o aluno/leitor participe da atividade de 

leitura. Para tanto, é preciso considerar a leitura de maneira ampla, contemplando-a 

enquanto processo social e cognitivo. 

Nessas proposições, trabalhar as estratégias no ensino da leitura, focando-

se a literatura infantil, é uma proposta viável, já que o texto literário pode atrair o 

leitor iniciante. A literatura infantil pode ser usada como instrumento para incentivar o 

gosto pela leitura e, consequentemente, trabalhar a formação do leitor.  

 

1.2 Leitura e formação do leitor literário 

 

A literatura infantil pode ser uma aliada na formação do leitor, pois a escola 

constitui-se como um ambiente que deve propor ações pedagógicas que propiciem a 

construção de novos conhecimentos, a obtenção de novas informações, para 

incentivar a criança a adentrar na esfera literária como mais uma possibilidade para 

novas aprendizagens.  



25 

Segundo Zilberman (2003, p.16), “a sala de aula é um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um campo importante 

para o intercâmbio da cultura literária”. Consoante o ponto de vista da autora, é 

possível que a escola promova propostas que despertem o gosto pela leitura e que 

proporcionem momentos de aprendizagens, tendo como base a literatura infantil. 

Paulino (2014) defende a ideia de que a leitura literária merece atenção, pois 

questiona o mundo já organizado, propondo diferentes encaminhamentos de vida e 

de convivência cultural. Ainda para a referida pesquisadora, a arte literária é o objeto 

da leitura literária, que convive com outros tipos de leitura como a informativa, a 

filosófica e a científica. Esses tipos de leitura proporcionam ao leitor iniciante uma 

forma de aprendizagem que promove a interface com o imaginário, o entretenimento 

e o prazer, contribuindo, dessa forma, para a formação do leitor. 

Nessa ótica, é possível que a escola privilegie o trabalho com o texto 

literário, proporcionando à criança a oportunidade de estabelecer contato com o 

mundo ficcional, ampliando seu repertório cultural, aumentando sua familiaridade 

com a língua e, consequentemente, desenvolvendo o comportamento de leitor. 

Assim,  

 
[...] é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser 
leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de 
compreensão do mundo [...] (ABRAMOVICH, 2009, p.14).  

 
 

Com base nisso, é importante a leitura feita pelo professor. O momento de 

ouvir uma leitura é o início da aprendizagem para ser um leitor, visto que, nesse 

instante, é que acontece o interesse pelo que é lido, despertando o gosto pela leitura 

que é ouvida. 

Sobre o interesse do leitor iniciante, Abramovich (2009) chama a atenção 

para a necessidade de escolher 

 
literatura, de ficção, de histórias, onde se aborda um problema – ou vários – 
que a criança pode estar atravessando ou pelo qual pode estar se 
interessando... De uma leitura que não é óbvia, discursiva ou demonstrativa 
do tal tema... Onde ele flui natural e límpido, dentro da narrativa que 
evidentemente não tratará apenas disso (ABRAMOVICH, 2009, p.72-73). 
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Nessa atmosfera, o professor/mediador7 poderá planejar momentos em suas 

aulas nos quais possa socializar o que ele mesmo leu, opinando, colocando seus 

pontos de vista e sempre convidando seus alunos a fazer o mesmo – quer dizer, 

agindo como qualquer leitor. Deve também convidá-los a experimentar o prazer pela 

leitura. 

Desse modo, a leitura, feita pelo professor, deve prender a atenção da 

criança para,  

 
[...] enriquecer a sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a 
desenvolver seu intelecto e a tornar claras as suas emoções; estar em 
harmonia com suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas 
dificuldades e, ao mesmo tempo sugerir soluções para os problemas que a 
perturbam (BETTELHEIM, 2007, p.11). 
 
 

Dessa forma, ler histórias para as crianças favorece a oportunidade de lidar 

com suas emoções e com os seus dilemas mais secretos. Nesse sentido, a criança 

pode sofrer influências externas e buscar, nas histórias apresentadas, lidar melhor 

com a condição que a sociedade lhe impõe. Além disso, a leitura de histórias 

proporciona à criança, que ainda não lê com autonomia, a oportunidade de fazer 

inferências, despertando nela o desejo de aprender a ler para adentrar no universo 

ficcional. 

É em consonância com essas proposições que reportamos as experiências 

de Proust sobre o deleite da leitura:  

 
Algumas vezes, em casa, no meu leito, muito tempo depois do jantar, as 
últimas horas da noite, antes de adormecer, abrigavam também minha 
leitura, mas isso somente nos dias em que eu chegava aos últimos 
capítulos de um  livro, que não faltava muito para chegar ao fim. Então, 
arriscando ser punido se fosse descoberto e ter insônia que, terminado o 
livro, se prolongava, às vezes, a noite inteira, eu reacendia a vela, assim 
que meus pais iam deitar [...]. Depois a última página era lida, o livro tinha 
acabado. Era preciso parar a corrida desvairada dos olhos e da voz que 
seguia sem rumo, para apenas tomar fôlego, num suspiro profundo 
(PROUST, 2001, p.22-23). 
 
 

A partir desse relato, é possível perceber que o envolvimento que o leitor 

tivera com o livro demonstra o quanto a leitura é um ato apaixonante, capaz de fazê-

lo vivenciar sentimentos que não faziam parte do seu cotidiano. Acreditamos que 

                                                             
7
 Professor/mediador é aquele que cria disposições favoráveis à leitura, é quem fomenta, quem 

provoca o aluno estimulando-o a tecer uma rede em busca da compreensão (CAFIERO; 
COSCARELLI, 2013). 
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esse seja um dos papéis da escola: demonstrar ao leitor o quanto é envolvente e 

fascinante o mundo da leitura. 

Assim, é necessário que o leitor estabeleça o pacto ficcional com o texto 

literário. Para Paiva, Paulino e Passos (2006), o pacto ficcional é um acordo entre 

leitor, autor e obra. É uma condição e uma disposição para adentrar no mundo da 

ficção, semelhante ao que Proust (2001) apresenta nessa ótica, na qual tudo é 

invenção, mas é como se fosse verdade. Segundo as autoras, “vamos além de 

entender o texto, admirá-lo, emocionando-nos e identificando-nos com o que nos 

traz, partilhando vivências das personagens” (PAIVA; PAULINO; PASSOS, 2006, 

p.59). 

Nessa proposição, o leitor é envolvido com a leitura de tal maneira que as 

situações do cotidiano passam despercebidas devido à sua imersão no mundo da 

ficção, onde é possível viver momentos que negam a realidade e, assim, superar a 

rotina do dia a dia. Partindo desse princípio,  

  
[...] há um diálogo rico e diversificado entre literatura e realidade: ora temos 
a sensação de que o texto fala de nós, de nosso passado, do cotidiano, da 
cidade, do bairro, ora o texto nos faz “voar” por mundos mágicos, em que as 
coisas parecem estar ao contrário (PAIVA; PAULINO; PASSOS, 2006, 
p.59). 

 
  

Partindo desses princípios, é possível que a escola tenha proposições de 

formação de leitores, proporcionando momentos prazerosos em torno da leitura, 

com rodas de leitura, dramatizações a partir de um livro com o qual a turma se 

encantou etc. Outras ações também podem ser tomadas como incentivar o envio de 

emails para autores de livros que foram lidos pela classe, promover chás literários, 

noite de autógrafos, considerando as preferências literárias de cada leitor.  

As possibilidades mencionadas, em torno da leitura, auxiliam uma prática 

pedagógica em torno do letramento, uma vez que o contato com os escritos ajudam 

aos alunos desenvolverem práticas sociais em torno do livro. 

 

1.2.1 Letramento  

 

A leitura é uma prática social e, como tal, precisa ter sua função no ambiente 

escolar. Nesse sentido, é necessário que a instituição de ensino priorize a função 

social da leitura, não reduzindo-a apenas a um procedimento escolarizado.  
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Dessa maneira, a escola adota um trabalho baseado no letramento que 

corresponde a um conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidas no 

uso da língua em práticas sociais que são imprescindíveis para uma efetiva 

participação na cultura escrita (BATISTA; SOARES, 2005).  

O posicionamento crítico é indispensável, pois a sociedade contemporânea 

exige do leitor cada vez mais habilidades que deem conta de gerir informações para 

utilizá-las de forma competente em seu campo de atuação. Dessa maneira, a escola 

precisa assumir a prerrogativa de preparar as crianças para que desenvolvam um 

conjunto de capacidades que lhes possibilitem atuar de forma autônoma e crítica em 

seu contexto sociocultural. 

É aconselhável desenvolver propostas pedagógicas que contribuam para 

que os alunos aprendam a lidar com os diferentes gêneros textuais. Uma sugestão é 

utilizar os livros de literatura infanto-juvenil que estão disponíveis nas escolas 

públicas por meio do Programa Nacional da Escola (PNBE), tendo em vista que o 

programa tem a prerrogativa de formar leitores e, consequentemente, promover o 

letramento. Essa iniciativa é compatível com qualquer proposta pedagógica, uma 

vez que a leitura promove crescimento intelectual, propiciando ao individuo uma 

interação crítica em seu meio social. 

O contato constante com os livros de literatura infantil faz com que o leitor 

iniciante se familiarize com a linguagem literária e assim desenvolva, também, a 

compreensão dos usos sociais da escrita e, consequentemente, o seu letramento. 

Tal procedimento faz com que o aluno desperte o gosto pela leitura e aumente seu 

interesse pelos livros, contribuindo, assim, para sua vida escolar e social (PNBE, 

2014).  

O indivíduo que vive em estado de letramento é não só aquele que sabe ler 

e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita (SOARES, 2001). 

Assim, é preciso que os contextos de aprendizagem, no ciclo da alfabetização, 

contemplem duas ações: alfabetizar e letrar. Segundo Soares (2001, p 47) “o ideal 

seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas 

sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao mesmo 

tempo alfabetizado e letrado”.  

A partir dessas proposições, é possível desenvolver um ensino de leitura 

que contemple as duas ações de forma indissociável. Uma alternativa, para que os 

alunos se apropriem das práticas sociais, é aproximar as crianças da esfera literária 
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para que possam aprender a lidar socialmente com os livros de literatura em 

contextos em que o alfabetizar não seja desprezado, pois há uma complementação 

entre essas duas ações pedagógicas. Cafiero (2009) vai além, quando sugere que 

 
é necessário considerar ainda que, mesmo que os alunos já consigam ler 
sozinhos, por estarem alfabetizados, o professor não pode se eximir da 
tarefa de ler para eles e, principalmente, de ler com eles. Criança gosta de 
ouvir histórias contadas ou lidas pelo professor, criança gosta de discutir 
sobre a história que leu e de dramatizar histórias. Atividades como essas 
ajudam a criança a se apropriar da estrutura narrativa, a perceber o valor 
estético dos textos, a se deleitar com o mundo ficcional. Os alunos 
aprendem que uma história tem um problema, uma complicação, um 
desfecho ou solução (um princípio, um meio e um fim) porque estão lendo 
juntos, discutindo, participando (CAFIERO, 2009, p.100).  
 
 

Nesse sentido, estamos advogando um ensino de leitura sistemático que 

privilegie a alfabetização e o letramento. A proposta dos textos literários se dá pela 

possibilidade de utilizar o potencial atrativo que as narrativas proporcionam ao 

universo infantil, uma vez que a prática pedagógica se torna mais produtiva com os 

alunos da alfabetização, se as propostas forem iniciadas com textos narrativos, visto 

que  

 
a narrativa para crianças não dispensa o dramatismo, a movimentação. 
Irrequieta por natureza, incapaz de uma atenção demorada, a criança irá 
interessar-se naturalmente pelos livros onde a todo momento apareçam 
fatos novos e interessantes, cheios de peripécias e situações imprevistas, 
movimentando-se assim o espírito infantil (CUNHA, 2003, p.97). 

 
 

A partir dos pressupostos mencionados, entendemos que a literatura infantil, 

nas classes de alfabetização, proporciona um contexto carregado de significado 

para o leitor iniciante, visto que as narrativas são atraentes para o público infantil. A 

narrativa é uma tipologia textual que facilita a compreensão, pois, sua superestrutura 

é dividida em princípio, meio e fim, por isso em turmas de alunos menores “é 

importante a narrativa linear, com tempo cronológico (e não psicológico), sem cortes 

e voltas ao passado (flash-back) [...]” (CUNHA, 2003, p.99). Nessa proposição, os 

textos narrativos são recomendáveis na alfabetização, porque as crianças estão 

ainda em elaboração dos processos linguísticos. 

A narrativa, pela sua superestrutura, facilita o entendimento do texto e, 

consequentemente, o processo de ativar as estratégias de leitura na alfabetização. 

No entanto, à medida que o leitor iniciante vai amadurecendo, devem ser 

apresentados os diversos gêneros textuais. Esse amadurecimento é diferenciado de 
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leitor para leitor, visto que cada um tem expectativas diferentes a respeito do que 

será lido. 

Contudo, só o uso dos textos literários não dá conta do trabalho pedagógico, 

já que o letramento abrange as diversas formas de práticas sociais. Ressaltamos 

que o trabalho com textos literário, desde a alfabetização, contribui com uma prática 

de leitura que poderá perdurar ao longo de toda escolaridade, pois a formação do 

leitor é um processo multifacetado e, nesse sentido, a escola pode contribuir com 

ações propositivas que tenham como objetivo a formação do leitor.   

A esse respeito Cafiero (2005) diz que   

 
as exigências da sociedade moderna têm apresentado para a escola o 
desafio de formar cada vez melhor seus alunos, têm exigido que a escola 
contribua efetivamente para aumentar o grau de letramento de seus alunos. 
Isto é, para torná-los cada vez mais capazes de usar a leitura e a escrita em 
suas práticas sociais (CAFIERO, 2005, p.9). 

 
 

Para tanto, é viável propor atividades de leitura, a partir dos textos literários, 

que proporcionem ao educando desenvolver capacidades necessárias para fazer 

uso da leitura e da escrita nas situações sociais. 

Nessa perspectiva, Kleiman (2005, p.10) indica que “o letramento também 

significa compreender o sentido, numa determinada situação de um texto ou 

qualquer outro produto cultural escrito”.  

Temos, desse modo, mais uma razão para mencionar o uso da literatura, 

sobretudo, nas classes de alfabetização, em que a literatura infantil com sua 

linguagem artística confere atração ao leitor iniciante, sendo possível utilizá-la como 

instrumento para incentivar o gosto pela leitura e, consequentemente, ampliar o 

letramento do educando.  

Nessa ótica, os alunos irão perceber a finalidade da esfera literária que 

abrange, desde o entretenimento e o prazer estético até o aprendizado de 

capacidade de construir uma representação global do texto. Sobre essa perspectiva 

no ensino da leitura, numa proposição da formação do leitor crítico, Cafiero (2005, 

p.44) recomenda as seguintes capacidades: “identificar o assunto principal do texto; 

dar um título adequado; relacionar textos de mesmo tema; estabelecer relações de 

intertextualidade, fazer resumos e recontar o que leu, fazendo paráfrases”. 

Assim, uma proposta de ensino com os textos literários poderá desenvolver, 

no educando, capacidades que propiciam tornar-se um sujeito autônomo, que 
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consegue interagir de forma crítica numa sociedade que requer indivíduos com 

habilidades cada vez mais complexas. 

Considerar o letramento é assumir um ensino de leitura que tenha interface 

com textos que circulam socialmente. Nas classes de alfabetização, é possível 

propiciar ações pedagógicas com os livros de literatura infantil e, assim, promover o 

letramento literário.  

Essa é uma vertente do letramento que tem sido alvo de diversas 

discussões no âmbito educacional. No entanto, não é apenas uma ampliação 

diferenciada do uso social da escrita, mas é, sobretudo, uma forma de assegurar 

seu efetivo domínio com os textos literários (COSSON, 2014). 

Dessa maneira, para que um sujeito seja considerado letrado, na 

perspectiva literária, é necessário que esteja em contato direto com os livros de 

literatura infantil, para que possa participar de experiências variadas com a leitura. 

Assim, é importante que haja uma diversidade na oferta dos tipos e gêneros textuais 

da esfera literária. 

Nesse processo, as ações pedagógicas, promovidas por meio do letramento 

literário, propiciam um ensino que desperta o gosto pela leitura como uma prática 

valorizada pela sociedade. Nessa ótica, os leitores apropriam-se da prática social da 

leitura, isto é, do letramento, já que tais ações proporcionam a imersão da criança na 

cultura escrita, num contexto de aprendizagem que se dá na interação com os 

escritos (SOARES, 2003). 

A escola é um espaço para proporcionar o letramento literário, pois o mesmo 

se dá por meio da leitura que é mais que uma atividade para ser realizada na escola, 

é uma competência que confere ao leitor inserção numa sociedade que exige dos 

cidadãos capacidades cada vez mais complexas, tais como: refletir, estabelecer 

relações, processar e compreender informações.  

Assim, o contato do pequeno leitor com o mundo mágico das histórias, no 

período da alfabetização, acrescenta a oportunidade de ampliar o seu conhecimento 

cultural, aproximando-o da linguagem escrita por meio da leitura feita pelo professor. 

O letramento literário indica um caminho de possibilidades para que a criança possa 

ter contato com o escrito e avançar em suas aprendizagens em torno da leitura e da 

escrita.  

Conforme Smith (1989), a leitura para ser significativa apresenta um tema de 

interesse dos alunos. O letramento literário despertará esse interesse para que o 
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indivíduo possa atribuir sentido ao ato de ler e manter a sua atenção naquilo que é 

proposto na discussão e agregar o potencial artístico da literatura ao processo 

alfabetizador. Nesse processo, as atividades de leitura proporcionadas, por meio do 

letramento literário, têm que propiciar sentido para os leitores iniciantes. 

É imprescindível distinguir o conceito de sentido que, eventualmente, tem 

sido sinônimo de significado. Entretanto, significado e sentido têm conceitos 

distintos. Segundo Luria (1986, p.44) “por significado, entendemos o sistema de 

relações que se formou objetivamente no processo histórico e que está encerrado 

na palavra”. Assim, significado está ligado à natureza sociocultural e, dessa maneira, 

a palavra é característica da própria linguagem. Um exemplo, no contexto da 

literatura infantil, é a palavra LOBO. Para as crianças, essa palavra remete ao 

universo das histórias de conto de fadas; para os adultos, essa palavra tem o 

significado de um animal, mamífero, carnívoro que vive em determinadas regiões do 

mundo.  

Segundo Luria (1986, p.46), sentido é “o elemento fundamental da utilização 

viva, ligada a uma situação concreta afetiva, por parte do sujeito com uma palavra”. 

Dessa maneira, o sentido diz respeito a uma experiência individual e peculiar 

vivenciada por um sujeito de forma afetiva. Assim, a palavra LOBO, para ter sentido 

para uma criança, deve estar relacionada com suas experiências de ouvir histórias 

que apresentem esse animal como um personagem que desperta medo, devido à 

sua fama de animal feroz, enganador, conhecido como devorador de vovozinha 

inocente. 

Esses aspectos são representados na realidade, para a criança, pelo jogo 

simbólico. Para Piaget (1997, p.28), tal ação acontece “no jogo de imaginação e 

imitação”. Refere-se ao brincar, como, por exemplo, quando a criança coloca um 

chapéu na cabeça e diz ser um soldado, ou quando a filha usa o sapato de sua mãe 

e diz ser Cinderela.  

Para Piaget (1997), o jogo simbólico consiste em 

 
[...] satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos 
desejos: a criança que brinca de boneca refaz sua própria vida, corrigindo-a 
à sua maneira, e revive todos os prazeres ou conflitos, resolvendo-os, 
compensando-os, ou seja, completando a realidade através da ficção 
(PIAGET, 1997, p.28-29). 
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O jogo simbólico permeia o momento em que as crianças ouvem histórias de 

ficção, pois elas imitam personagens dos contos de fadas como Chapeuzinho 

Vermelho, Lobo Mau e outros, que fazem parte das histórias do repertório infantil, 

logo após ouvir a história ou em outras situações, ativando conhecimentos 

anteriores.  

Para elucidar os conceitos de significado e sentido, Luria (1986) define que 

 
[...] o “significado” é um sistema estável de generalizações, que se pode 
encontrar em cada palavra, igualmente para todas as pessoas. Este sistema 
pode ter diferente profundidade, diferente grau de generalização, diferente 
amplitude de alcance dos objetos por ele designados, mas sempre conserva 
um “núcleo” permanente, um determinado conjunto de enlaces. Junto a este 
de significado podemos distinguir outro, habitualmente designado com o 
termo de “sentido”. Por sentido, entendemos o significado individual da 
palavra, separado deste sistema objetivo de enlaces; este está composto 
por aqueles enlaces que têm relação com o momento e a situação dados 
(LURIA, 1986, p.45 - grifos do autor). 

 
 

A partir dos pressupostos indicados por Luria (1986), esses conceitos devem 

estar presentes na prática de ensino no processo da aquisição do sistema de escrita 

alfabética, pois, nessa perspectiva, aprender a ler significa uma aprendizagem de 

construção de sentido. Assim, o processo de leitura torna-se mais fácil “quando faz 

sentido, e o aprendizado da leitura é também mais fácil quando faz sentido” (SMITH, 

1989, p.179). Sendo assim, a presença da literatura infantil, na fase inicial do 

processo de aprendizagem da leitura, potencializa a significação para o aprendizado 

da língua. 

Nessas proposições é possível propiciar condições para que os alunos se 

aproximem cada vez mais de práticas escolares que possibilitem o letramento. Essa 

perspectiva é possível de ser realizada com o ensino de leitura que propicie o 

desenvolvimento de estratégias de leitura. 

 

1.3 O ensino de leitura  

  

O ensino da leitura precisa privilegiar uma diversidade de ações cognitivas 

para que o leitor tenha proficiência leitora. Para tanto, é imprescindível que os 

alunos aprendam estratégias de compreensão leitora. Essa perspectiva pode ser 

concretizada por meio do ensino sistemático de estratégias de leitura, que são os 

meios pelos quais o leitor adquire a compreensão leitora (CAFIERO, 2005). 
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O trabalho pedagógico com o desenvolvimento das estratégias de leitura se 

efetiva em nível de metacognição, pois os procedimentos a serem ensinados devem 

ser percebidos pelos leitores iniciantes. Essas possibilidades do ensino da leitura 

são permeadas por aspectos que consideram o aluno enquanto sujeito de suas 

leituras. 

Pelo que vimos, é bom considerar tal prática, pois essas estratégias são 

favoráveis ao desempenho do leitor e propiciam a formação do leitor critico e 

autônomo, capaz de participar das práticas sociais de leitura e escrita em seu 

contexto de atuação. Essas estratégias são consideradas ensináveis. Assim, é 

necessário que o professor compreenda que 

 
Se as estratégias de leituras são procedimentos e os procedimentos são 
conteúdos de ensino, então é preciso ensinar estratégias para a 
compreensão dos textos. Estas não amadurecem, nem se desenvolvem, 
nem emergem, nem aparecem. Ensinam-se – ou não se ensinam – e se 
aprendem – ou não se aprendem (SOLÉ, 1998, p.70). 
 

 

Nessa perspectiva, a literatura infantil dará possibilidades para desenvolver 

essa proposta a partir da aproximação de algumas estratégias de leitura a serem 

ensinadas ao aluno. É preciso esclarecer que tais estratégias, na dimensão do 

ensino, não podem ser tratadas como técnicas precisas ou receitas infalíveis (SOLÉ, 

1998).  

Solé (1998) sugere que o ensino das estratégias de leitura seja organizado 

em antes, durante e depois da leitura. Essa organização não é rígida, porquanto o 

desenvolvimento de uma atividade de leitura poderá considerar o contexto das 

aprendizagens, viabilizando assim, uma série de trocas ao longo de cada uma das 

etapas mencionadas. Segundo Solé (1998, p. 89), “muitas das estratégias são 

passíveis de trocas, e outras estarão presentes antes, durante e depois da leitura”.  

As atividades de leitura evidenciam que o trabalho pedagógico não parte da 

premissa de um manual que tem de ser seguido com rigorosidade, já que as 

estratégias não são hierárquicas, mas têm uma interconexão. Nas palavras de Solé 

(1998, p.133), “não é possível estabelecer limites claros entre o que acontece antes, 

durante e depois da leitura”. Assim, não são cristalizadas, engessadas em cada uma 

das etapas. As estratégias emergem de acordo com a condução do mediador e dos 

alunos/leitores envolvidos no processo. Alguns fatores são determinantes nesse 
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contexto como os conhecimentos de mundo, as crenças e as experiências dos 

leitores envolvidos. 

Para Solé (1998), nessa sequência do antes, durante e depois da leitura: 

 
As crianças se tornam protagonistas da atividade de leitura, não só porque 
leem, mas porque transformam a leitura em algo seu - o que é que eu 
penso, até que ponto minha opinião é correta. Aprendem que suas 
contribuições são necessárias para a leitura e vêem nesta um meio de 
conhecer a história e de verificar suas próprias previsões (SOLÉ, 1998, 
p.109). 

 
 

Pelo exposto, fica evidenciado a importância de planejar situações de 

ensino-aprendizagem, didaticamente organizadas, em antes, durante e depois da 

leitura. Esse procedimento propicia aos alunos participarem ativamente das 

atividades de leitura.  

Para uma apresentação mais simplificada de como pode ser realizado o 

ensino da leitura como processo, com as estratégias de leitura, deteremo-nos nas 

metacognitivas, que podem ser ensinadas pelos professores e dizem respeito à 

compreensão leitora.  

 

Antes da leitura 

 

Na primeira etapa da sequência de atividade de leitura, uma das estratégias 

para ser ensinada é a antecipação, que se refere à formulação de hipóteses de 

leitura e diz respeito a uma estratégia baseada em diversos elementos textuais, 

explorando antes de começar a ler, conteúdos como título, imagens-fotos, gráficos, 

tabelas, figuras que fazem parte do texto como fontes, tamanho das letras, cores. 

Tudo isso são indicadores nos quais o leitor pode se apoiar para elaborar hipóteses 

(KLEIMAN, 2014). Os indicadores mencionados podem, por exemplo, estar contidos 

na capa do livro. 

Nessas proposições, é necessário dizer ao leitor os objetivos da leitura, pois 

o esclarecimento do mesmo propicia a mobilização de estratégias pertinentes à 

compreensão do texto. Os objetivos são diversos como: ler para localizar uma 

informação, ler com o intuito de explicar o texto por meio de desenhos, ler para 

divertir etc. Para Oller e Serra (2003), é fundamental conhecer os objetivos da 
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leitura: O quê? Por quê? Para que devo ler?, a fim de que sejam elaboradas 

estratégias possíveis para se trabalhar com as crianças na alfabetização.  

Nessa proposta de trabalho com a leitura, as regras devem ser claras para 

os leitores, visto ser necessário explicitar as razões pelas quais deverão ler um livro, 

e, no caso específico da literatura infantil, demonstrar aos alunos que terão 

oportunidade de conhecer outras culturas, relacionando-as com o mundo a sua 

volta, estimulando o imaginário. 

Outro importante aspecto, que está no foco dessa primeira etapa de leitura, 

é a ativação de conhecimentos prévios. Esses são saberes ou informações que o 

leitor tem guardado em sua mente e que é preciso acionar antes mesmo da leitura 

propriamente dita. “O conhecimento prévio na leitura são as informações que se 

pressupõem que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para 

compreendê-lo” (COSCARELLI, s/p, 2014).  

A partir desses pressupostos é imprescindível que, nas aulas de leitura, os 

mediadores oportunizem a ativação de conhecimento prévio, uma vez que possibilita 

que os leitores compreendam o texto. Para tanto, é preciso que o mediador ajude os 

alunos nesse processo, fazendo-os prestar atenção aos aspectos paratextuais8, que 

podem ativar seus conhecimentos, além de dar pistas para que o leitor interaja com 

o texto.  

Nessa interação, o leitor mobiliza várias ações que o conduzem a fazer 

antecipações. Essas ações acontecem na mente do leitor antes da leitura. Quando 

está diante de um texto, o leitor antecipa muitas informações que espera encontrar 

com a leitura do texto ou levanta hipóteses que espera serem respondidas pelo 

mesmo (COSCARELLI, 2014).  A partir dessas proposições, daremos um exemplo, 

usando uma capa de um livro de literatura infantil.  

O livro como um todo pode direcionar possibilidades a serem trabalhadas 

antes da leitura propriamente dita “e o objeto-livro... há tanto o que perceber, o que 

                                                             
8 Aspectos paratextuais são o conjunto dos elementos verbais e gráficos que enquadram o texto 

propriamente dito e que o apresentam ao leitor e ao público em geral como livro, fornecendo 

informações de natureza pragmática, semântica e estético-literária que orientam e regulam de modo 

relevante a leitura: nome do autor, do editor e eventualmente da coleção, título e subtítulo, desenho 

da capa, dedicatória(s), prefácio, escritos preambulares e posfácio, da autoria do autor do texto ou de 

outros autores, epígrafes, notas marginais, infrapaginais e finais, bibliografia, índices, informações 

expostas nas badanas e na contracapa do livro, ilustrações etc.. Disponível em: <in Dicionário 

Terminológico (http://dt.dgidc.min-edu.pt/>Acesso em: 05 de maio 2015. 
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comentar, o que olhar, o que opinar a respeito!... A começar da capa [...]” 

(ABRAMOVICH, 2009, p.107). 

Como estratégia, podemos iniciar fazendo as seguintes perguntas: De que 

assunto trata o livro? E mais, como solicitar ao leitor que levante hipóteses e 

antecipe algumas informações que estão relacionadas com o livro que será lido.  

Comentar com ele que suas previsões podem ser confirmadas ou refutadas depois 

da leitura. Enfim, “[...] a deglutir e a enxergar o livro como um todo e o todo do livro” 

(ABRAMOVICH, 2009, p.107). 

Nesse contexto, é fundamental a presença do adulto como mediador desse 

processo. Ele agirá como aquele que estimula e incentiva, aproximando a criança de 

narrativas, para que ela entre em contato com o mundo contido no livro. O ensino da 

leitura parte da premissa de que cada um dos envolvidos na leitura (mediador e 

alunos/leitores) tem contribuições para partilhar o texto, que está atrelado aos seus 

conhecimentos prévios.   

 

Durante a leitura 

 

Durante a leitura, etapa entendida como a construção da compreensão 

sobre o texto que se dá por meio da leitura compartilhada e colaborativa, o leitor vai 

verificar se suas predições são coerentes ou não. Com base nisso, o mediador 

desenvolve a atividade de leitura com pausas protocoladas, isto é, fazendo 

pequenas pausas em trechos que suscitem discussões que auxiliarão o leitor na 

construção da compreensão do texto.  

Durante a leitura, o leitor continua acionando mecanismos cognitivos como 

meios de compreender o texto, realizando as seguintes ações: 

 

Verifica as hipóteses e previsões que levantou, procurando, no texto, 
instruções que podem sustentá-las ou descartá-las; localiza informações no 
texto; articula informações vindas de várias fontes (do próprio texto, de seu 
conhecimento de mundo, do conhecimento do assunto etc.), realizando 
inferências necessárias à compreensão; confronta várias partes do texto; 
sintetiza ou resume informações; levanta novas predições e hipóteses à 
medida que for lendo e constrói uma representação global do texto, que 
permite dizer: o texto trata do assunto X (CAFIERO, 2005, p.36). 

 

Temos, desse modo, ações diversas no durante a leitura, com algumas 

estratégias que foram acionadas pelo leitor também antes da leitura. Essa 
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constatação indica que o processo de leitura é contínuo e que a leitura é um 

processo constante de predições e verificações em relação ao texto. 

Além do desenvolvimento de estratégias nas aulas de leitura, é preciso 

propor ações pedagógicas que propiciem fomentar capacidades que auxiliem o 

aluno a ler melhor. Nessa ótica, há uma variedade a ser trabalhada, sendo uma 

delas a construção da representação global do texto, intrínseco a à relação entre 

textos do mesmo tema, isto é, a intertextualidade (CAFIERO, 2005). 

Nessa mesma direção, diz Koch e Elias (2012, p.85) “conhecer o texto-fonte 

ou do modo de constituição é condição necessária para a construção de sentidos”. 

Dessa forma, a intertextualidade é uma ferramenta importante para que o 

leitor faça relações com o texto que lê/ouve, relacionando-o a outros e, nessa 

dinâmica, construa sentidos sobre o mesmo. A atividade de leitura que privilegia o 

diálogo entre textos valoriza o conhecimento prévio do aluno, sobretudo, aquele que 

está sendo alfabetizado/letrado, pois dá espaço para a apropriação de novos 

conhecimentos, mas também para ativação de outros que o aprendiz pensa não 

possuir (CURY, 2014). 

A intertextualidade e seus modos de constituição podem emergir nas várias 

etapas da leitura, dependendo dos tipos de questões planejadas na atividade de 

leitura. Além disso, a intertextualidade contribui na formação do leitor, porque 

propicia a valorização do que o leitor já conhece, gerando interesse por aquilo que é 

lido, pois considera suas contribuições na compreensão do texto. 

Outra ação importante na compreensão do texto, durante a leitura, diz 

respeito à localização de informações explícitas. Essa é uma capacidade que deve 

ser ensinada e é fundamental para construção da proficiência leitora. Portanto, deve 

ser objeto de ensino no ciclo de alfabetização.  

Cafiero (2010) sugere que 

 
[...] localizar, identificar, apontar, tendem a ser desenvolvidas no início do 
processo. O leitor pode conseguir mais facilmente resolver questões em que 
basicamente volta ao texto para localizar: o que aconteceu? qual é o 
personagem? Onde se passa a história? Quando? [...] o grau de facilidade 
de uma tarefa vai depender do texto que está sendo lido (CAFIERO, 2010, 
p.93 - grifos da autora). 

 

Pelo visto, cada gênero de texto exige do leitor uma habilidade específica. 

Assim é imprescindível que sejam apresentados aos alunos vários gêneros de 

textos, e sejam discutidas suas respectivas funções, pois essa atitude fará com que 
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o leitor desenvolva diferentes tipos de capacidades que o conduzam a ser um leitor 

proficiente. É pertinente ressaltar que, nessa perspectiva de trabalho, devem ser 

privilegiadas ações pedagógicas que utilizem as multiplicidades de capacidades.  

O processo de compreensão requer capacidades diversas que interagem 

durante a leitura do texto. Nessa dinâmica ainda se articulam informações implícitas 

que dizem respeito às inferências. Segundo Marcuschi (2009, p.101), a inferência é 

“uma operação cognitiva que permite ao leitor construir novas proposições a partir 

de outras já dadas”. 

Nesse processo inferencial, o leitor constrói sentidos, pois as inferências 

realizadas têm relações diretas com seus conhecimentos prévios. Como indica 

Marcuschi (2009), 

 
[...] a inferência é um processo dependente do texto, do contexto de 
enunciação implícito, do contexto reconstruído local e temporalmente e dos 
conhecimentos prévios do leitor. Quanto mais conhecimentos partilharem o 
autor e o leitor, tanto maior a chance de uma compreensão das intenções 
do autor bem como do aproveitamento das informações textuais 
(MARCUSCHI, 2009, p.120-121). 

 
 

Assim, ler uma palavra que a criança não sabe o significado e solicitar que 

dê uma definição a partir dos elementos do próprio texto é uma forma de trabalhar 

com a produção de inferência. Segundo Serra e Oller (2003, p.38), “uma única 

palavra, por seu significado ou por sua situação em uma frase, pode mudar a 

interpretação de um texto”. 

Nesse caso, o mediador deve ajudar o aprendiz a construir o sentido a partir 

de sinais, imagens para verificar suas hipóteses ou construir outras. A proposta 

mencionada parte do princípio de que o aluno é sujeito da sua própria 

aprendizagem, construindo, juntamente com o professor-mediador, o conhecimento. 

Para tanto, o mediador pode auxiliar a criança a relacionar informações do contexto 

apresentado para a produção de inferências.  

As inferências são estratégias de leitura que também podem ser trabalhadas 

com as crianças na fase de aquisição da leitura, pois elas se configuram como os 

complementos que o leitor fornece ao texto a partir de seus conhecimentos prévios. 

Essas inferências podem ser feitas, pelo aluno, lendo ou ouvindo a leitura feita pelo 

professor. 

Para Oller e Serra (2003), a elaboração de inferências de tipos diferentes, 

como interpretações, hipóteses, previsões e conclusões, deve ter uma relação ativa 
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com o texto, pois à medida que vai interagindo com o conteúdo, o leitor vai 

avançando no entendimento, observando se suas previsões vão ser sustentadas ou 

transformadas.  

Nesse contexto de aprendizagem, durante a leitura, o professor tem o papel 

de mediar o ensino, fazendo elo entre a construção do conhecimento e a leitura 

propriamente dita, privilegiando, dessa maneira, um processo de construção 

conjunta. Partindo dessa premissa, o aluno configura-se como protagonista e o 

professor como coadjuvante, e este, por sua vez assume o papel ímpar de mediar 

um ensino de leitura, que tem, como objetivo maior, desenvolver a competência 

leitora do aluno para que ele possa ser sujeito de suas leituras. 

Essa perspectiva é possível por meio da leitura compartilhada que consiste 

num procedimento que propicia a troca de saberes entre professor/mediador e 

alunos durante a leitura. Nessa dinâmica, alternadamente, compartilham-se 

entendimentos sobre o texto. 

Na condução desse processo, o professor seleciona alguns trechos que 

estão sendo lidos para que ele e os alunos possam fazer previsões, formular 

hipóteses, inferir e verificar. É preciso esclarecer que, nessa dinâmica, os alunos 

presenciam as atitudes do professor e assim aprendem como se comporta um leitor 

no momento da leitura.  

Para Solé (1989, p.117), “as tarefas de leitura compartilhada devem ser 

consideradas a melhor ocasião para os alunos compreenderem e usarem as 

estratégias úteis para compreender os textos”, pois é nessa dinâmica que os leitores 

desenvolvem a capacidade de elaborar inferências sempre mais complexas, 

complementar também suas ideias a partir dos seus conhecimentos prévios, 

preenchendo, assim, as lacunas que são sugeridas pelo autor. A troca de visões a 

respeito do que o professor leu também é de fundamental importância numa classe 

de alfabetização.  

Nessa perspectiva, o professor/mediador, ao trabalhar com a leitura como 

processo, assume o papel de formar leitores autônomos que aprendam a partir do 

texto. Esse procedimento é progressivo, visto que, no primeiro momento, o mediador 

estará dando todo suporte necessário para que o leitor seja autônomo, no processo 

de aprendizado da leitura, para que possa ser autônomo em suas próprias leituras. 

Solé (1998) indica que  
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[...] as tarefas de leitura compartilhada, cujo objetivo é ensinar as crianças a 
compreender e a controlar sua compreensão, se encontrem presentes na 
leitura desde os níveis iniciais, e que os alunos se acostumem a resumir, a 
fazer perguntas, a resolver problemas de compreensão a partir do momento 
em que começam a ler algumas frases, e até mesmo antes, quando 
assistem à leitura que outros fazem para eles. Desta forma, aprenderão a 
assumir um papel ativo na leitura e na aprendizagem (SOLÉ, 1998, p.120). 

 
Partindo desse entendimento, no momento da leitura compartilhada, o 

professor/mediador também faz as devidas intervenções para que esse momento 

seja enriquecedor. Assim, podemos perceber quão importante é a mediação que o 

professor realiza para ajudar o leitor iniciante na compreensão do texto. Pois, a partir 

desses esclarecimentos, a criança constrói o seu conhecimento. Dessa maneira, o 

docente media a leitura numa relação dialógica, porque “é durante a interação que o 

leitor mais inexperiente compreende o texto: não é durante a leitura silenciosa, nem 

durante a leitura em voz alta, mas durante a conversa sobre aspectos relevantes do 

texto” (KLEIMAN, 2008, p.24 - grifos da autora). 

O professor, portanto, assume um papel ímpar de ser aquele que faz as 

intervenções para que o leitor possa avançar no aprendizado da leitura.  

 

Depois da leitura 

 

Depois da leitura é o momento de retorno e confronto das previsões com o 

que foi lido, ou seja, o leitor continua utilizando estratégias. Nessa perspectiva de 

leitura, ele identifica a ideia central do texto, elabora o resumo, formula e responde 

perguntas. 

Para que o leitor identifique a ideia principal do texto é preciso que saiba 

distinguir tema da ideia principal. Fundamentada nos pressupostos de Aulls (1978), 

Solé conceitua que 

 
[...] o tema indica aquilo do que trata o texto e pode exprimir-se mediante 
uma palavra ou sintagma. Tem-se acesso a ele respondendo à pergunta: 
De que trata este texto? A ideia principal, por outro lado, informa sobre o 
enunciado (ou enunciados) mais importante que o escritor utiliza para 
explicar o tema, [...] Para Aulls (1978, 1990), a ideia principal é a resposta à 
seguinte pergunta: Qual é a ideia mais importante que o autor pretende 
explicar com relação ao tema (SOLÉ, 1998, p.135 - grifos da autora).  

 
 

Assim, no desenvolvimento da aula de leitura, o professor/mediador explica 

ao aluno a diferença entre o tema e a ideia principal, já que a ideia principal está 
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entrelaçada com o tema. Segundo Solé (1998, p. 139), “pode exemplificar com um 

texto já conhecido qual seria o seu tema e o que poderiam considerar como ideia 

principal transmitida pelo autor”. Isso é possível de ser realizado com narrativas 

simples, conhecidas do universo infantil como, por exemplo, os contos clássicos e as 

fábulas. 

No que se refere ao conhecimento prévio, é pertinente explicitar que 

também é ativado na etapa final da leitura, pois é responsável por contribuir com o 

entendimento do texto. Algumas estratégias fazem parte do depois da leitura, tais 

como a elaboração do resumo.  

 
A elaboração do resumo está estritamente ligada às estratégias necessárias 
para estabelecer o tema de um texto, para identificar sua ideia principal e 
seus detalhes. [...] a identificação do tema e das ideias fundamentais 
presentes em um texto lhe dão uma base importante para resumi-lo (SOLÉ, 
1998, p 143). 

 

A realização do resumo após a leitura sinaliza se o aluno conseguiu 

compreender o texto. Seria útil na atividade de leitura que o professor/mediador 

acompanhasse esse processo de compreensão leitora com anotações em seu 

caderno que partissem da seguinte pergunta: Depois da leitura, o aluno foi capaz de 

distinguir tema da ideia principal? 

Sabemos que isso não é o suficiente, mas é o necessário para que o 

professor tenha uma noção de como está se dando a compreensão leitora de seus 

alunos para que, no processo, possa ajudá-lo a desenvolver essa capacidade.  

Tendo em vista que o depois da leitura é um momento de continuar 

compreendendo e aprendendo, uma sugestão também é fazer a recapitulação do 

que foi lido. Para tanto, Solé (1998) indica que uma  

 
boa forma de ajudar as crianças a recapitular e a centrar sua atenção e 
lembrança no que é fundamental consiste em formular perguntas centradas 
nos elementos da narração e começar a respondê-las em conjunto. É 
importante perceber que esta é uma atividade de ensino, não de avaliação, 
e por isso não vamos avaliar quem responde bem ou mal; pelo contrário, 
vamos tentar fazer com que todas as crianças respondam e que esta tarefa 
contribua com sua adequada compreensão da história (SOLÉ, 1998, p.193).  

 
 

Temos uma maneira de propiciar mais uma forma de contribuir para que os 

alunos continuem compreendendo o texto. Como a recapitulação está estritamente 

centrada nos elementos da narração, é recomendável fazer perguntas para que as 
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crianças pensem em aspectos relevantes da história. Esse procedimento ajudará a 

centrar em informações essenciais, conduzindo-as para construção de uma 

representação global do texto. 

Uma terceira estratégia, elaboração de perguntas, classifica as perguntas 

em: perguntas de resposta literal, perguntas para pensar e buscar e perguntas de 

elaboração pessoal (SOLÉ, 1998). 

As perguntas de resposta literal são aquelas cujas respostas se encontram 

literal e diretamente no texto. Essas são as mais trabalhadas em sala de aula e 

dizem respeito à localização de informações. Esse tipo de pergunta não é suficiente 

para compreender o texto, uma vez que obriga a centrar-se em aspectos pontuais, 

de detalhe (SOLÉ, 1998).  

As perguntas para pensar e buscar estão diretamente relacionadas à 

produção de inferência. Seriam aquelas perguntas que dependem do texto e dos 

conhecimentos prévios do leitor para serem realizadas. Tanto as perguntas de 

resposta literal (informações explícitas), quanto de perguntas para pensar e buscar 

(informações implícitas) são importantes na construção de sentidos. Nas atividades 

de leitura é fundamental haver  um equilíbrio de perguntas que contemplem os dois 

tipos. Para tanto, partimos do pressuposto de que nenhuma das informações são 

autossuficientes, já que o leitor competente é aquele que domina um conjunto de 

capacidades.  

A terceira são as perguntas de elaboração pessoal que requerem a opinião 

do leitor, tendo como referência o conteúdo do texto. Para a sua realização é preciso 

que o leitor tenha construído uma representação global do texto.  

Na atividade de leitura que contemple a sequência mencionada, Bräkling 

(2014) esclarece que o professor  

 
deve planejar questões a serem feitas à classe antes de iniciar a leitura, 
propriamente; durante a mesma e depois de terminada, de acordo com a 
especificidade das capacidades que serão tematizadas, e de modo que a 
atividade preveja a recuperação processual do sentido do texto em um 
movimento de colaboração explícita entre os leitores, mediado pelo 
professor ( BRÄKLING , 2014, p.169). 

 

É pertinente esclarecer que essas etapas contribuem para a compreensão 

leitora. Para tanto, recomendamos que sejam planejadas atividades de leitura que 

considerem uma diversidade de capacidades a serem mobilizadas. Esse conjunto de 
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procedimentos é possível, se considerarmos o aluno como um sujeito ativo e 

produtor de conhecimento.  

Partindo desse pressuposto, fica evidente a congruência com a teoria 

construtivista9 do ensino e da aprendizagem da leitura, pois, nesse contexto de 

aprendizagem, o leitor é agente da sua própria aprendizagem na atividade de leitura. 

Por conseguinte, o professor tem o papel de estimular a interação entre os alunos. 

Assim, o ensino deve ser desenvolvido por meio da leitura, e não pela 

prática de exercícios em que o professor transmite informações. Para Freire (2001, 

p.52), é preciso “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.  

Temos, desse modo, uma nova postura diante do ensinar a leitura como 

compreensão. Nessa perspectiva, a sala de aula torna-se um laboratório de 

aprendizagem em que professor e aluno têm funções diferenciadas e importantes na 

construção do conhecimento. Nesse sentido, 

 
A análise das propostas elaboradas de uma perspectiva construtivista [...] 
deve presidir o ensino de estratégias de compreensão leitora: um enfoque 
baseado na participação conjunta embora com responsabilidade diversas – 
de professor e aluno, para que este se torne autônomo e competente na 
leitura (SOLÉ, 1998, p.82).  

 

Essa deveria ser a meta do trabalho com a leitura na escola básica: o leitor 

assumir o controle de sua própria leitura, tornando-se sujeito ativo no processo de 

construção da sua aprendizagem. A escola poderia dispor de várias etapas para que 

a criança conseguisse atingir o objetivo de se tornar sujeito autônomo e competente 

na leitura.  

Essa perspectiva do ensino da leitura na escola leva em consideração um 

aspecto importante: propiciar um ensino de leitura que auxilie as crianças a ler 

melhor; dessa forma, ensinar a ler não é um procedimento de ensino que se realiza 

e se esgota no ciclo da alfabetização. A leitura deve ser ensinada ao longo da vida 

escolar e não em uma etapa pontual (CAFIERO, 2005).  

A efetivação da sequência do antes, durante e depois da leitura constitui-se 

um processo de interação em que o professor/mediador e os alunos constroem 

conhecimento de maneira partilhada, ou seja, dialogam constantemente sobre a 

                                                             
9 Os pressupostos teóricos do ensino, na teoria construtivista, acontecem de forma interativa entre o 

sujeito cognoscente, o alfabetizando, e o objeto do conhecimento, a língua escrita. (FRANCO, 1995). 
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leitura realizada. Essa interação viabiliza o confronto de opiniões e a troca de 

informações sobre a leitura realizada. Nesse processo, a mediação feita pelo 

professor constitui-se como uma ação pedagógica imprescindível para que a 

atividade de leitura tenha sucesso. 

 

1.3.1 A mediação no ensino de leitura 

 

A prática de ensino é uma ação intencional e o professor tem o papel de 

organizá-la. Nessa perspectiva, o professor não se constitui enquanto sujeito 

detentor do conhecimento, mas sim, como mediador do conhecimento, agindo de 

maneira ativa, crítica e estimulando a aprendizagem do educando.  

De acordo a teoria histórico-cultural de Vygotsky (1993), o sujeito constitui-

se, principalmente, nas interações sociais. Dessa maneira, o conhecimento 

acumulado historicamente pela humanidade desenvolve-se num processo de 

mediação entre os indivíduos.  

A teoria sociointeracionista propõe o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal que é a distância entre o nível de desenvolvimento real (resultados de 

processos de desenvolvimento já completados) e o de desenvolvimento potencial 

(aquilo que se realiza com a ajuda de um adulto ou de um colega mais experiente). 

A zona de desenvolvimento proximal está em constante transformação, uma vez 

que, o que o aluno é capaz de fazer, com ajuda de um adulto ou um colega, poderá 

realizar mais tarde ou em outro momento sozinho (VYGOTSKY, 1993). 

De acordo com as relações estabelecidas entre as crianças e o professor, o 

aprendizado desenvolve-se num clima de trocas e impressões sobre o 

conhecimento. O professor, como mediador do processo, planeja situações de 

ensino que ajudam os alunos a avançarem e adquirirem novos aprendizados. Rego 

(2013) defende que no 

 
[...] cotidiano escolar, a intervenção “nas zonas de desenvolvimento 
proximal” dos alunos é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do 
professor visto como o parceiro privilegiado, justamente porque tem maior 
experiência, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 
acessível ao aluno o patrimônio cultural já formulado pelos homens e 
portanto, desafiar através do ensino os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento infantil (REGO, 2013, p.115 – grifos da autora). 
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A partir desses pressupostos, o docente constitui-se como condutor do 

processo ensino-aprendizagem, propondo ações que instiguem os alunos a 

aprender de forma colaborativa. O papel é o de possibilitar a interação dos alunos 

por meio da linguagem num processo dialógico. Ainda para a referida autora, o 

professor desempenha uma função de relevância no contexto escolar, uma vez que 

se constitui mediador entre alunos e o objeto do conhecimento (REGO, 2013). 

Para Solé (1998), o professor exerce uma função de guia, fazendo elo entre 

a construção do conhecimento que o aluno precisa aprender com os conteúdos 

prescritos pelo currículo. A partir dos pressupostos indicados pela autora, o aluno é 

protagonista e o professor, coadjuvante do processo ensino-aprendizagem. 

Nessa dinâmica, é possível realizar nas classes de alfabetização um ensino 

de linguagem como fator histórico e social, enfatizando a importância da interação 

na construção do conhecimento. Nas aulas de leitura, ao aproximarmos o aluno das 

narrativas, possibilitamos compartilhar a interpretação e a ampliação dos sentidos e 

dos significados dos textos literários que são construídos numa perspectiva coletiva. 

Ninguém ignora tudo, por essa razão é necessário dar voz aos nossos 

alunos. Ninguém sabe tudo, por isso é imperativo que o professor também aprenda 

com os alunos. Todos nós sabemos alguma coisa, assim é preciso compartilhar os 

sentidos construídos socialmente. Estamos em processo contínuo de aprendizagem 

(FREIRE, 2001). 

Para isso, é preciso a mediação do professor, que auxiliará o educando a 

perceber essa funcionalidade da língua num contexto significativo, partindo da 

compreensão do texto literário. Conforme Smith (1989, p.194), “até que as crianças 

sejam capazes de realizar leituras significativas por sua própria conta, são 

claramente dependentes de outros que leiam para elas ou pelo menos, de serem 

ajudadas a ler”. 

O professor assume o papel de mediar a prática pedagógica, de ensino e 

aprendizagem, a partir de textos dos diferentes gêneros que despertem no leitor 

iniciante o gosto pela leitura. Para tanto, é necessário que, antes de tudo, esse 

profissional seja alguém que aprecie a leitura literária.  

O professor tem um papel ímpar, ou seja, proporcionar um ensino que 

privilegie conversas, perguntas, exposições dos pensamentos do leitor e conclusões 

acerca de saberes em torno da leitura. É recomendável que ele planeje estratégias 

de ensino que propiciem aos alunos avanços em suas aprendizagens. Uma 
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proposição possível no ensino da leitura consiste em dispor de estratégias de ensino 

que possibilitem trabalhar os diferentes tipos de leitura. 

 

1.3.2 Estratégias de ensino com os diferentes tipos de leitura 

 

O tipo de leitura trabalhado, em sala de aula, dependerá do objetivo 

pedagógico que o docente pretende alcançar. Esse entendimento parte da premissa 

de que um tipo de leitura não tem supremacia sobre outro. A escolha feita pelo 

professor em determinado momento do planejamento é que direcionará a sua 

opção, com o intuito de que o educando avance em seu estágio de aprendizagem.  

O professor/mediador poderá utilizar algumas estratégias de ensino10 para trabalhar 

o ensino da leitura. 

A leitura, nos seus diversos tipos, configura-se como um meio de contribuir 

para a ampliação da visão de mundo, de estimular o desejo de outras leituras, de 

fazer com que o leitor, em processo de aprendizagem da língua escrita, compreenda 

a funcionalidade da escrita, oportunizando a familiaridade com os diversos gêneros 

textuais que circulam socialmente como notícias, poemas, bilhetes, convites e 

outros. 

O professor deve integrar, no seu planejamento, vários tipos de leitura, como 

a leitura em voz alta, colaborativa, silenciosa e imagética.  

 

Leitura em voz alta 

 

A leitura deve ser apresentada ao leitor iniciante sob diferentes perspectivas 

e uma delas é a leitura em voz alta. De acordo com Galvão (2014, p.170), seu 

significado está na sua própria denominação “leitura que se faz oralmente”. Esse 

tipo de leitura é de fundamental importância no processo de alfabetização, pois à 

medida que o aluno ouve a leitura realizada pelo adulto, há uma aproximação com o 

mundo letrado, o que, consequentemente, favorece o avanço no seu processo de 

                                                             
10 As estratégias de ensino devem incluir funções de orientações no desempenho das atividades, 

explanações dos fenômenos e processos, e correções, bem como adaptações específicas e 
individuais, gerando desafios, explicações e/ou contra-exemplos no decorrer das interações. 
Disponível em: http://penta.ufrgs.br/~julio/tutores/estrateg.htm . Acesso em: 13 abr. 2016. 
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aprendizagem. Ademais, ler em voz alta familiariza a criança com a leitura, uma 

prática valorizada pela sociedade. 

Quando a criança ainda não tem autonomia para realizar a leitura sozinha, o 

período reservado à leitura em voz alta precisa ser constante nas aulas, para se 

criar uma rotina permanente de ouvir a leitura de bons textos. Esse procedimento irá 

ajudar as crianças a aprender as relações entre o que se fala e o que se escreve, 

isto é, que a linguagem que se usa para escrever é diferente da linguagem falada e 

que textos com diferentes funções têm características diferentes. 

Nesse sentido, o professor poderá solicitar que, em cada dia da semana, um 

aluno seja responsável por trazer um texto para ser lido para a turma. O critério de 

escolha partirá do interesse da criança: uma música que ela goste de ouvir, uma 

reportagem que chamou sua atenção, um poema que gosta de recitar, uma receita 

da comida de que mais gosta e assim por diante. O importante é que seja cultivado 

o momento da leitura em voz alta pelo professor e que os alunos aprendam que um 

poema não se escreve e nem se lê como um aviso. Posteriormente, o professor 

fixará o texto no mural, que será diariamente atualizado à medida que as leituras são 

realizadas. Pode-se sugerir também que cada criança tenha um caderno ou uma 

pasta com os textos lidos diariamente pela professora.   

Outra possibilidade de trabalhar com a leitura em voz alta é a troca de ideias 

a respeito do texto lido. Essa experiência proporciona um momento agradável na 

rotina do dia e oportuniza o contato com a norma culta. Segundo Carvalho (2010, 

p.16 – grifo da autora), “a leitura feita em voz alta pela professora é essencial para 

criar entendimento, facilitar trocas entre os alunos e provocar reflexões. A professora 

que lê para a turma „acorda‟ as histórias que dormem nos livros”.  

Para a autora, a leitura em voz alta permite a troca de ideias. Assim, essa 

postura é recomendável na prática de um professor que trabalha com leitores 

iniciantes, pois favorece a troca de visões de mundo, coloca a criança em contato 

com a norma padrão, demonstra que existem diferenças entre a linguagem escrita e 

falada. É também uma prática possível, pois o professor se apresenta como modelo. 

  

Leitura colaborativa 

 

A leitura colaborativa é aquela que tem a finalidade de estudar um 

determinado texto em colaboração com outros leitores e com a mediação do 
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professor (BRÄKLING, 2014). Assim como a leitura em voz alta e a leitura 

compartilhada, esse tipo também auxilia o aluno a entender o texto que está sendo 

lido. 

O desenvolvimento da leitura colaborativa é favorável na alfabetização, pois 

garante contextos de aprendizagem que oportunizam ao aluno perguntar, apresentar 

informações e compará-las com as dos colegas, confrontando diferentes hipóteses 

sobre o texto. Uma sugestão para esse tipo de trabalho é arrumar a classe em 

círculo, criando um clima favorável, no qual o mediador compartilhe o seu próprio 

modelo de leitor. Para tanto, é necessário que o professor escolha um texto de 

interesse da classe e mencione os motivos pelos quais vai compartilhar a leitura com 

os alunos.  

Nessa perspectiva de socialização da leitura, é importante que o professor 

revele, por exemplo, que o texto escolhido trata de um tema interessante que 

instigou sua leitura, relendo certos trechos sempre que for necessário. Para Kleiman 

(2008), na aula de leitura no processo inicial da alfabetização, o educador tem o 

papel imperioso de ser mediador entre o leitor e o autor, e, sobretudo, de 

apresentar-se como modelo, demonstrando, à classe, estratégias específicas de 

leitura, fazendo predições, perguntas, comentários. 

Ainda nesse sentido, é preciso que o mediador compartilhe com os alunos 

seu próprio comportamento de leitor proficiente, demonstrando, na condução das 

discussões, o interesse pelo texto escolhido, compartilhando sua interpretação e, ao 

mesmo tempo, ouvindo e compreendendo as interpretações das crianças.  

Temos, desse modo, um tipo de leitura que, segundo Bräkling (2014, p.169), 

“baseia-se no princípio teórico-metodológico de que se aprende por colaboração 

com o outro”. Essa estratégia de ensino da leitura é relevante, uma vez que 

desenvolve, no ambiente escolar, uma proposição de aprendizagem em parceria.  

Sobre esses aspectos, Abramovich (2009) indica que 

 
[...] cada um pode ter amado ou detestado o mesmo livro, por razões mui  
diferentes... Ou, através dos olhos do colega, se deter em aspectos que não 
havia notado, se dado conta... E talvez – por isso – mudar de opinião (em 
relação a uma parte, a uma personagem, parágrafo/capítulo, ou até em 
relação ao todo...) (ABRAMOVICH, 2009, p.109). 

 
 

A leitura colaborativa parte da premissa de que o professor não é o único 

detentor do saber, pois esse tipo de leitura oportuniza a troca de conhecimento com 
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seus pares. Como bem disse Freire (2001), ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo. Os homens se educam entre si mediados pelo mundo.   

Partindo desse princípio, o ambiente escolar se torna lugar de partilha do 

conhecimento, ancorado numa perspectiva de valorização do outro como individuo, 

de modo a favorecer aprendizagens mútuas entre os sujeitos implicados nos 

processo ensino-aprendizagem. 

A leitura colaborativa, portanto, tem o potencial de ampliar o conhecimento 

de mundo do leitor e proporcionar motivação para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos e do fazer pedagógico, num contexto de construção do 

conhecimento em que o educando é sujeito de suas leituras, mesmo quando não lê 

com autonomia. Esse tipo de leitura favorece uma prática pedagógica que considera 

as várias interpretações, demonstrando que o sentido não está pronto no texto. 

 

Leitura imagética 

 

A leitura de imagens é uma forma de ler que exige do leitor uma atenção 

especial para as formas, contornos, cores e tamanho dos tipos gráficos. Essas 

marcas podem levar o leitor a perceber os efeitos de sentidos11 nos livros de 

literatura infantil. Para Ramos e Nunes (2013), a ilustração atrai o olhar da criança 

que se encanta e se volta para o que vê, e, assim, convida o leitor a vivenciar uma 

experiência estética. Essa dinâmica não se trata apenas de observar uma obra 

artisticamente apresentada, mas de recebê-la, percebê-la, senti-la, deixar-se levar 

pela emoção.  

É preciso ensinar as crianças a explorar as imagens. Cafiero (2010) 

assevera que  

 
[...] antes de ler a parte verbal, os alunos devem aprender a contar o que 
estão vendo e depois verificar se o que leram se confirma ou não no texto 
escrito. Isso é saber criar hipóteses a partir das imagens e verificar essas 
hipóteses pela leitura do texto escrito. Perguntas direcionadas do professor 
ajudam o aluno a verificar o para quê as imagens foram utilizadas 
(CAFIERO, 2010, p.102). 

 
 

                                                             
11

Efeitos de sentido são os efeitos provocados, no texto, pelo uso de sinais de pontuação, de rimas, 
de repetições, de figuras de linguagem, como metáforas, metonímias, de recursos não-verbais 
como cores, fonte, tamanho e formato de letra, de imagens (CAFIERO, 2005;  2010). 
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Nessa perspectiva, o mediador da leitura propicia, à criança, condições para 

formular previsões sobre o que está escrito, ainda na exploração das imagens, para 

depois verificar se suas previsões foram ou não confirmadas. Temos uma maneira 

simples de usar estratégias para que a criança compreenda, por exemplo, o enredo 

de um conto de fadas que está sendo lido. 

Tal perspectiva proporciona, também, o deleite que a literatura infantil 

promove com as imagens, sobretudo, no início da alfabetização, pois a relação da 

criança com esses textos durante esse processo deve ser alimentada, uma vez que 

“pela força com que toca a sensibilidade da criança, permite que se fixem, de 

maneira significativa e durável, as sensações ou impressões que a leitura deve 

transmitir” (COELHO, 2000, p.198). 

A partir dos pressupostos apresentados, o professor seleciona livros cujas 

imagens sejam atrativas para as crianças. Nos termos de Coelho (2000, p.198), “se 

elaborada com arte ou inteligência, a imagem aprofunda o poder mágico da palavra 

literária e facilita à criança o convívio familiar com os universos que os livros lhe 

desvendam”. É necessário despertar nas crianças o interesse pelas imagens 

contidas nos livros, uma vez que elas auxiliam na compreensão do texto. 

Ainda no que se refere às contribuições de trabalhar com textos imagéticos, 

Santaella (2012) diz que existe complementaridade entre texto e imagem, a partir do 

momento que a imagem mostra aquilo que, linguisticamente, é difícil de apresentar 

na escrita textual. 

Por isso, é importante recorrer ao texto imagético para crianças no processo 

inicial da alfabetização, uma vez que ele auxilia o processo de compreensão do 

texto escrito. É necessário explicitar que essa prerrogativa é favorável também para 

o leitor que já tem certo domínio do sistema de escrita alfabética. 

O diálogo entre imagem e texto auxilia os leitores a compreender 

globalmente o texto lido, a identificar a ideia principal, a produzir inferências, a partir 

da integração da linguagem verbal e não-verbal12, colaborando para o leitor 

compreender o texto. 

As imagens favorecem um tipo de leitura que deve ser trabalhada com as 

crianças, sobretudo, na alfabetização, quando estão em processo de aquisição da 

                                                             
12

 Linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Linguagem não-verbal 
é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, 
música, escultura e gestos como meio de comunicação. Disponível em: 
<www.infoescola.com/comunicação/linguagem-verbal-e-não-verbal>. Acesso em: 18 jan. 2016. 
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leitura. Essa é a primeira forma de leitura que a criança faz, uma vez que manuseia 

o livro e começa a contar a história a partir das imagens contidas nele, às vezes 

antes de chegar à escola. As imagens dos livros poderão despertar o gosto pela 

leitura, porque são, de início, um atrativo para a criança que não está alfabetizada. 

Assim, o mediador, ao trabalhar com os tipos de leitura abordados, pode 

propor atividades, por meio de pausas protocoladas13, para que os alunos/leitores 

possam fazer levantamento de hipóteses, antecipar informações, verificar se o que 

está sendo lido faz sentido para a compreensão, estabelecer relações entre as 

partes dos textos, fazer uma representação global da leitura, e produzir inferências. 

Essas ações são os meios pelos quais as crianças compreenderão o texto e esses 

procedimentos podem ser realizados com qualquer tipo de leitura. Nessa 

perspectiva, o professor poderá avaliar o processo de aprendizagem do educando 

por meio das diferentes estratégias de ensino da leitura.  

 

1.3.3 Avaliação em leitura 

 

O processo avaliativo é constante e permite o conhecimento do nível de 

aprendizagem em que o educando se encontra e qual a medida a ser tomada, pelo 

professor, para que redimensione sua prática pedagógica, a fim de que os alunos 

possam aprender o conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Segundo Luckesi (2011, p.264), “a avaliação se dá no âmbito restrito da 

aprendizagem no interior de uma prática pedagógica”. A avaliação deverá estar 

centrada no processo de aprendizagem.  

A partir dessas proposições, o processo avaliativo conduz a um 

redimensionamento da prática pedagógica com o objetivo de delinear estratégias de 

ensino que auxiliem na aprendizagem do educando. Nessa perspectiva, a avaliação 

é entendida como uma possibilidade de verificar se o aluno aprendeu aquilo que foi 

proposto, a fim de identificar dificuldades de aprendizagem ou até mesmo lacunas a 

serem superadas (CAFIERO; ROCHA, 2009). 

Para Luckesi (2011) avaliar é diagnosticar, é o processo de qualificar a 

realidade por meio de sua descrição, com base em dados relevantes. Dessa forma, 

é possível utilizar o processo avaliativo, como um ato pelo qual se qualifica a 

                                                             
13

 Pausas protocoladas são atividades nas quais se interrompe a leitura em alguns trechos e  
levantam-se  questões para os alunos refletirem sobre o que já foi lido (CAFIERO, 2010). 
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realidade a partir de dados relevantes, para, consequentemente, tomar uma decisão 

sobre o que está acontecendo a fim de proceder com uma intervenção e melhorar os 

possíveis resultados. 

Segundo Batista (2005, p.9), “avaliação diagnóstica é o ponto de partida do 

trabalho pedagógico; sobretudo: é ponto de partida de um trabalho pedagógico 

autônomo, em que o professor controla o que ensina, o para que ensina, o como 

ensina”. 

A avaliação diagnóstica possibilita uma intervenção pedagógica a partir de 

dados da própria realidade. Nessa dinâmica, o professor tem condição de 

acompanhar a aprendizagem de seus alunos para ter conhecimento do estágio da 

aprendizagem em que se encontram. O diagnóstico serve de subsídio para uma 

tomada de decisão na perspectiva de construção da trajetória do desenvolvimento 

do educando (LUCKESI, 2003). 

Essa perspectiva do processo avaliativo está atrelada à instauração de uma 

prática pedagógica que privilegia trabalhar a partir das necessidades de cada turma. 

Esse procedimento é recomendável, uma vez que auxilia a realização do 

planejamento com o intuito de intervir ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. A avaliação diagnóstica é um valioso instrumento para que “o 

professor conheça a turma com que vai trabalhar, para saber de que ponto deve 

partir; que capacidades deve explorar; de que modo deve explorá-las” (BATISTA, 

2005, p.11). 

Temos uma proposição de avaliação diagnóstica que parte da ação de 

coletar dados da realidade, da sala de aula, com o intuito de interpretar em que nível 

de conhecimento se encontra cada educando. É recomendável que a avaliação 

permeie o processo ensino-aprendizagem, sobretudo, da leitura, uma vez que esta 

também permeia o ensino de diversas áreas do conhecimento. 

A leitura, nas demais áreas do conhecimento, deve ser objeto de ensino e, 

consequentemente, deve ser avaliada. O processo avaliativo, nas aulas de leitura, 

deve ser constante, tendo por finalidade constatar o nível de aprendizagem em que 

o educando se encontra e qual a medida a ser tomada pelo professor para que sua 

prática pedagógica seja redimensionada, contribuindo assim, para que os alunos 

possam aprender o conteúdo abordado nas aulas. 

A partir dessas proposições Solé e Miras (1990) conceituam avaliação como 

uma  
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[...] atividade mediante a qual, em função de determinados critérios, se 
obtêm informações pertinentes sobre um fenômeno, situação, objeto ou 
pessoa, emite-se um parecer sobre o objeto em questão e adota-se uma 
série de decisões referentes ao mesmo (MIRAS; SOLÉ, 1998, p.164). 

 
 

Essa visão de avaliação constitui-se como um ato dinâmico que deve está 

entrelaçado com a prática pedagógica, uma vez que, avalia se aluno/leitor possui 

capacidades pertinentes para o desenvolvimento de sua competência leitora na 

atividade de leitura. Nesse sentido, a prática pedagógica oportuniza às crianças 

participarem dos contextos de ensino-aprendizagem. Elas, assim como o professor, 

estarão inseridas num processo pedagógico de construção conjunta. 

Não se trata, especificamente, de termos situações de avaliação, mas de 

possibilitarmos situações de ensino/aprendizagem que propiciem informações 

necessárias para avaliar. Nessa proposição, a avaliação será realizada em três 

momentos, de maneira articulada, a partir das capacidades de leitura que se 

pretende que o aluno/leitor desenvolva. São elas 

 
avaliação inicial: para conhecer a bagagem que o estudante possui sobre o 
tema, estimular e pôr em prática os conhecimentos prévios que o aluno 
possua. 
avaliação formativa: para obter informação acerca das estratégias de leitura 
que utiliza. Permite intervir nessas estratégias e proporcionar a ajuda 
necessária no momento adequado. 
avaliação cumulativa: para saber o que o aluno aprendeu. É a que se 
realiza ao final do processo (BOFARULL, 2003, p.129). 

 

Os momentos mencionados estão intrinsecamente ligados às estratégias e 

às capacidades a serem desenvolvidas pelo aluno/leitor. Nessa ótica, a avaliação é 

entendida como processo e não como produto. Um processo que permite que o 

aluno/leitor se envolva ativamente, uma vez que, a criança é ouvinte ativa dos textos 

que a professora lê (BOFARULL, 2003). O Quadro 1 baseia-se na proposta de um 

roteiro de avaliação da compreensão leitora, sistematizado por Bofarull (2003), a 

partir das sugestões dadas por Solé (1998). 
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Quadro 1-  Roteiro de observação da compreensão da leitura 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA COMPREENSÃO DA LEITURA 

ANTES DA LEITURA 

 Que atitude emocional apresenta o leitor? 

 Qual é o objetivo da leitura? 

 Ativa o conhecimento prévio? 

 O leitor faz hipóteses ou previsões sobre o conteúdo do texto? 

OBSERVAÇÕES 

DURANTE A LEITURA 

 Usa os sinais do texto para construir significado? 

 Verifica as hipóteses, levanta outras novas e, existindo algum 
erro, reflete para encontrar sua causa? 

 Diante das dificuldades, que recursos utiliza para superá-las? 

OBSERVAÇÕES 

DEPOIS DA LEITURA 

 Identifica o tema? 

 Identifica a ideia principal? 

 É capaz de ter uma compreensão interpretativa? 

 É capaz de ter uma compreensão profunda? 

 É capaz de fazer um resumo coerente? 

 A velocidade da leitura é adequada? 

OBSERVAÇÕES 

Fonte: Avaliação da compreensão da leitura: Proposta de um roteiro de observação (BOFARULL, 
2003).  
 

Pelo que vimos, esse roteiro de observação orienta a avaliação de uma aula 

de leitura desenvolvida a partir da sequência de antes, durante e depois da leitura. 

Nessa proposta de avaliação, o aluno é considerado um ser ativo dotado de 

potencialidades, uma vez que o processo avaliativo leva em conta os conhecimentos 

prévios, oportuniza manter uma motivação, valoriza a opinião do educando, oferece 

modelos por parte do professor e mantém expectativas durante a leitura do texto. 

Este roteiro não é fixo, pode ser ampliado conforme o objetivo da aula e as 

capacidades a serem desenvolvidas. 

Esse processo avaliativo proporciona a leitura como um ato instigante e 

envolvente, pois possibilita a construção conjunta do conhecimento que diz respeito 

à compreensão leitora. É preciso esclarecer que avaliar, nessas condições, não 

consiste em fazer com que todos cheguem a uma mesma interpretação, mas pensar 

nas diferentes possibilidades de construção de sentidos que o texto sugere 

(COSCARELLI; PRAZERES, 2013). 

A proposta do roteiro de avaliação permite definir as capacidades que serão 

avaliadas. Segundo Cafiero (2010, p.98), “são muitas as capacidades que o leitor 

precisa desenvolver para compreender um texto e conseguir se posicionar diante 

dele, criticando-o, refletindo sobre ele”. 
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Assim, o instrumento de avaliação atrela o próprio ensino à avaliação, pois 

um não existe sem outro. Poderão ser desenvolvidas capacidades que auxiliem o 

aluno/leitor a ler melhor, numa dinâmica que mobiliza diferentes estratégias de 

compreensão leitora. Além disso, tal organização envolve o aluno e o professor em 

um processo de trocas constantes que são realizadas por meio da leitura 

compartilhada, colaborativa, que têm como cerne situações em que possa aprender 

a dialogar, a ouvir o outro e ajudá-lo, a pedir ajuda, aproveitar críticas, explicar um 

ponto de vista, coordenar ações para obter sucesso em uma tarefa conjunta 

(BRASIL, 2000, p. 97). 

A avaliação, nessa abordagem, é o espelho de um ensino de leitura como 

processo interativo, em que os sujeitos têm voz numa dinâmica coletiva. Com o 

roteiro de observação, o professor/mediador terá condições de saber se o aluno foi 

ativo ou passivo, se compreendeu ou não o texto, em uma sequência que possibilita 

ao professor avaliar o que está ocorrendo na atividade de leitura. 

No capítulo seguinte serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo tem como objetivo descrever a organização e as etapas 

realizadas na investigação. A caracterização da pesquisa, o contexto escolar e o 

perfil dos participantes da pesquisa são as duas primeiras subseções deste capítulo. 

Em seguida, são apresentados os participantes da pesquisa. Na penúltima 

subseção, são informados os instrumentos de coletas de dados e, a última parte, 

apresenta os procedimentos para a produção do material empírico. Este capítulo 

visa detalhar os procedimentos metodológicos adotados para realização da 

pesquisa, tendo como suporte as orientações de Lüdke e André (1996), Gil (1999) e 

Potvin (2007). 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, optamos pela abordagem 

qualitativa. A escolha por esse encaminhamento metodológico considerou o fato de 

que a referida abordagem oferece, ao pesquisador, a possibilidade de interpretar os 

dados, procurando soluções para o problema proposto. Para Lüdke e André (1996, 

p.13), esse tipo de pesquisa “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do 

que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

Portanto, a referida abordagem é apropriada para investigar as questões 

relacionadas ao objeto de estudo desta pesquisa – a leitura como processo –, 

porque nos ajuda a responder às demandas propostas pelos atuais desafios da 

escola. Essa investigação é do tipo participante, que, segundo Gil (1999), 

caracteriza-se pelo envolvimento do pesquisador e dos pesquisados (professora e 

alunos) no processo de desenvolvimento da pesquisa. 

A pesquisa oportunizou momentos de trocas aos participantes, o que, 

interferiu no processo e, simultaneamente, alterou os desdobramentos no próprio 

desenvolvimento da investigação, que não se esgotou em si, por se tratar de um 

trabalho prolongado de análise, de produção do conhecimento e de diálogos 

construtivos. A pesquisa contribuiu para a vivência de uma prática e não pretendeu 

simplesmente coletar dados e produzir resultados, mas acompanhar o processo, 

fazendo parte do mesmo. 
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Nesses termos, o objeto de estudo indicou a necessidade do envolvimento 

do pesquisador com a leitura e os participantes, pois para trabalhar com esse eixo, 

foi preciso a inserção da professora, da pesquisadora e dos alunos, uma vez que os 

teóricos dessa concepção propõem um trabalho em conjunto entre professor e 

alunos. 

Segundo Potvin (2007), a participação em uma pesquisa ou em um projeto é 

fonte de experiência cumulativa, de aperfeiçoamento das habilidades e mesmo de 

transformação de perspectiva para os parceiros participantes, que possibilita, 

inclusive, que os atores continuem a refletir após os episódios e a trocar ideias a 

respeito dos resultados alcançados. 

 

2.2 O contexto escolar e o perfil dos participantes da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi selecionada a Escola Marandela 

(nome fictício), localizada na região sul da Bahia. O critério de escolha por essa 

unidade escolar decorreu do fato de que a pesquisadora possui acessibilidade à 

gestão da referida escola e, especialmente, porque a instituição atende à Educação 

Infantil e classes do CIN I (Ciclo da Infância), que equivale ao 1º ano do ensino 

fundamental, funcionando no turno matutino e vespertino, dispondo, assim, do perfil 

de turma com a qual a pesquisadora planejou desenvolveu a pesquisa. 

A escola foi fundada pelo Sr. Antônio Onofre de Oliveira, pastor da Igreja 

Universal A Volta de Cristo Independente. Entre o período de 1975 a 1990, 

funcionou com duas salas de aula, atendendo alunos de 5 a 7 anos, como instituição 

privada. Em 1990, firmou convênio com a rede Municipal de Ensino, recebendo 

professores vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Itabuna. 

Atualmente, a unidade escolar ocupa um prédio alugado de dois andares e 

mais um prédio anexo, um em frente do outro. É considerada, pela Secretaria de 

Educação, uma escola de pequeno porte, que atualmente atende a 333 alunos de 6 

a 10 anos, nos turnos matutino e vespertino, funcionando com 18 salas de aula, 

sendo 9 por turno, 4 do 1º ano, 5 do 2º ano, 5 do 3º e 4 do 4º ano. 

A estrutura física do prédio possui 6 salas de aula, 1 sala multifuncional, 1 

laboratório de informática, 1 cozinha, 1 sala de coordenação, 1 sala de direção com 

antessala de vice-direção, 4 banheiros, sendo 2 para os alunos (1 sexo masculino e 

1 sexo feminino), 1 banheiro para cadeirante e 1 banheiro para os profissionais da 
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escola. O prédio anexo possui 3 salas de aula, 1 secretaria, 2 banheiros para alunos 

(1 para meninas e outro para meninos). No fundo das salas, existe outro espaço, 

dividido em 5 cômodos, em que funciona o Projeto Federal Mais Educação, com 

oficinas de capoeira, dança e linguagens. 

Considerando os aspectos gerais da referida unidade escolar, ela 

apresentou condições favoráveis para o desenvolvimento da pesquisa, 

especialmente, no que se refere aos sujeitos participantes, atendendo, portanto, com 

êxito, aos objetivos estabelecidos pela pesquisa.  

 

2.2.1 Participantes de pesquisa 

 

A composição do grupo de sujeitos da pesquisa foi feita considerando-se a 

viabilidade de desenvolvimento dos procedimentos metodológicos pré-estabelecidos 

pela pesquisadora. Para tanto, foi selecionada uma classe do 1º ano do ensino 

fundamental da Escola Marandela, com 18 alunos, meninos e meninas, com faixa 

etária entre 6 e 7 anos.  

A fim de organizar as informações concernentes à identificação de cada um 

dos participantes da pesquisa, bem como garantir a confidencialidade quanto à 

identidade dos mesmos, optamos pela utilização de códigos para identificá-los. 

Assim, os alunos serão identificados pelas letras do alfabeto, ordenadamente (aluno 

A, aluno B, aluno C... aluno R). Cabe salientar que esse procedimento visa atender 

aos padrões estabelecidos pelo Comitê de Ética, relacionados a trabalhos científicos 

com seres humanos. Convém ainda ressaltar que todos os procedimentos científicos 

realizados com os menores de idade só se realizaram mediante autorização do 

representante legal de cada aluno, no nosso caso, foi a diretora da escola. No 

período da pesquisa não houve reunião de pais na escola, por isso, a diretora 

assinou os TCLE dos alunos, participantes da pesquisa.  

 Considerando que a pesquisadora também fez parte do processo de 

investigação, sua identificação permanecerá como Pesquisadora. Essa organização 

metodológica visa facilitar a descrição dos dados, indicando sua procedência, com o 

objetivo de viabilizar sua abordagem e tratamento, como a tabulação, com vistas ao 

alcance dos resultados. 
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2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Tendo em vista a necessidade de adotar instrumentos metodológicos para a 

realização da etapa de coleta de dados, fez-se necessário elencar esses 

instrumentos a fim de contribuir para a compreensão do encaminhamento 

metodológico. 

Os procedimentos para a produção dos dados foram: a apresentação do 

projeto de pesquisa à diretora da escola selecionada; o levantamento e a seleção 

dos livros de literatura infantil no acervo da escola, para o desenvolvimento das 

aulas de leitura; o diagnóstico de leitura dos alunos; o planejamento e a seleção das 

estratégias de leitura a serem desenvolvidos na sequência de atividade de leitura; a 

avaliação final.  

Os instrumentos de coleta de dados utilizados para o desenvolvimento dos 

procedimentos descritos na etapa apresentada foram: avaliação diagnóstica da 

leitura, o diálogo pesquisadora/alunos realizados nas seis sessões das aulas de 

leitura desenvolvidas, avaliação final. Na realização das sessões de leitura a 

pesquisadora utilizou um gravador para registrar as falas dos alunos, transcritas 

após o término de cada sessão realizada. 

 

2.4 Procedimentos para a coleta de dados 

 

No desenvolvimento inicial desta etapa da pesquisa, prestamos os 

esclarecimentos necessários à professora convidada, que, em seguida, assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). (APÊNDICE A).  

Após a assinatura do termo, iniciamos a segunda etapa que contou com a 

permissão da direção escolar e da professora da classe. Na sequência, fizemos o 

levantamento e a seleção dos livros de literatura infantil, disponíveis no acervo da 

escola, para o trabalho com a leitura em sala de aula. 

Na terceira etapa, realizamos o diagnóstico com o objetivo de analisar o 

nível de leitura de cada aluno. A análise do diagnóstico consistiu o ponto de partida 

do trabalho pedagógico (BATISTA, 2005), pois permitiu que conhecêssemos a turma 

para saber de qual ponto deveríamos partir e quais capacidades desenvolver. O 

resultado desse diagnóstico contribuiu para o planejamento das atividades de leitura. 
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Na quarta etapa, foi feito o planejamento com a professora e a elaboração 

das atividades de leitura, que levou em consideração o desempenho das crianças de 

6 e 7 anos. Optamos, nesta pesquisa, por trabalhar com o desenvolvimento de 

estratégias metacognitivas que, segundo Kleiman (2008), são aquelas operações 

realizadas com o objetivo em mente, ou seja, ações mentais que podemos explicar.  

A quinta etapa consistiu no desenvolvimento de seis atividades de leitura 

planejadas previamente pela pesquisadora com o auxílio da professora responsável 

pela classe. Os dados da pesquisa foram constituídos a partir do desenvolvimento 

das atividades de leitura estruturadas nesta pesquisa, considerando a delimitação de 

categorias de análise necessárias para a organização das informações coletadas ao 

longo da pesquisa. Organizamos as atividades de leitura com base nas categorias 

de análise de acordo com os estudos de Solé (1998), que orientam que o ensino de 

leitura deve ser organizado em antes, durante e depois da leitura. 

As sequências de atividades de leitura, inicialmente, seriam desenvolvidas 

em sala de aula, nos dias e horários das aulas de Língua Portuguesa/Leitura, às nas 

terças e quintas-feiras. No entanto, nas classes de alfabetização, a carga horária 

não é organizada em períodos divididos por hora-aula, esse procedimento justifica-

se pelo fato de a professora regente trabalhar com todas as disciplinas. Dessa 

maneira, as aulas de leitura foram desenvolvidas uma vez por semana das 7h30min 

às 10h30min. Nesse período fazíamos um intervalo de vinte minutos. Não tínhamos 

dias fixos para o desenvolvimento das aulas, íamos fazendo as atividades de acordo 

com a disponibilidade da professora e da escola, especialmente porque, ao longo da 

pesquisa, nos deparamos com imprevistos relacionados à infraestrutura, a exemplo 

da crise hídrica no município, que comprometeu as atividades escolares da rede de 

ensino da cidade, além das paralisações devidas aos atrasos salariais. 

A pesquisa foi desenvolvida durante os meses de outubro, novembro, 

dezembro, janeiro e fevereiro, conforme Tabela a seguir. 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas 
MÊS ATIVIDADE DESENVOLVIDA DATA 

Outubro Avaliação de diagnóstico  De 09/10 a 30/10/2015 
Novembro 1ª aula de leitura 

2ª aula de leitura 
09/11/2015 
17/11/2015 

Dezembro 3ª aula de leitura 
4ª aula de leitura 

10/12/ 2015 
14/12/2015 

Janeiro 5ª aula de leitura  21/01/2016 
Fevereiro 6ª aula de leitura 

Avaliação final 
02/02/2016 
De 04/02 a 26/02/2016 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 
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Conforme as informações elencadas na Tabela 1, ao longo da pesquisa, 

utilizamos seis aulas de leitura com a carga horária de três horas por aula e as 

avaliações diagnóstica e final foram realizadas em três semanas do mês de outubro, 

duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras das 7h30min às 11h30min. A 

avaliação final foi desenvolvida em três semanas, sendo interrompidas pelo feriadão 

de carnaval. Esse processo permitiu a coleta de dados, que serviram de base para a 

análise desta pesquisa. 

No que tange à sexta etapa, foi desenvolvida a avaliação final, com o 

objetivo de confrontar os dados com a avaliação de diagnóstico e as sequências de 

atividades da leitura como processo. 

As etapas mencionadas consistiram/consistem na observação, a partir das 

proposições de Lüdke e André (1996, p.25), quando sugerem que “a observação 

precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica na existência de um 

planejamento cuidadoso do trabalho e de uma preparação rigorosa do observador”. 

Para tanto, foi preciso uma preparação antes de ir a campo, delimitando o objeto, 

aprendendo a registrar e a descrever, distinguindo o que é corriqueiro e significativo 

para a pesquisa, fazendo anotações organizadas e rigorosas, com o objetivo de dar 

validade ao que é coletado (LÜDKE; ANDRÉ, 1996). 

As observações foram realizadas em todas as etapas e registradas no 

caderno de anotações da pesquisadora. Dessa forma, foi definido o conteúdo de 

observações constituído de: reconstrução de diálogos (detalhes das palavras/vozes 

dos alunos, que foram úteis para analisar, interpretar e apresentar os dados); 

descrição de eventos especiais sobre leitura (escrita do que ocorreu durante os 

momentos de leitura e quem estava envolvido); descrição das atividades 

(sequências dos acontecimentos em sala de aula e observação dos 

comportamentos das pessoas).  

Como a pesquisa foi do tipo participante, foi pertinente destacar, como 

conteúdo de observação, o comportamento dos envolvidos em situações de leitura, 

o que consistiu em um instrumento do trabalho científico, visto que o observador se 

incluiu nas próprias anotações, descrevendo suas atitudes, ações e conversas com 

os participantes.  

Para análise do material produzido na pesquisa, elegemos, como categoria 

de análise a sequência sugerida por Solé antes, durante e depois. 
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2.5 A categoria de análise 

 

Gêneros textuais diferentes apresentam especificidades e demandam, do 

leitor, o uso de estratégias diferentes na construção da compreensão leitora.  Assim, 

a avaliação diagnóstica e a avaliação final propostas pela pesquisadora tiveram por 

finalidade avaliar o nível de leitura dos alunos e a realização das atividades de 

leitura teve por finalidade desenvolver capacidades para que o educando adquirisse  

a competência leitora. Desse modo, faz-se necessário discorrermos sobre a leitura 

como processo como categoria de análise que constitui o processo investigativo. 

As atividades de leitura devem ser significativas para os alunos, 

especialmente, em fase inicial de alfabetização/letramento, uma vez que essa fase 

constitui-se como essencial para a formação do leitor.  

Tendo em vista que nossa pesquisa trabalhou com a leitura como processo, 

torna-se relevante salientar a importância do uso das estratégias de leitura para o 

desenvolvimento da compreensão leitora. Nesse sentido, é preciso esclarecer que 

adotá-las, ao longo do desenvolvimento de uma atividade de leitura, consiste em 

mobilizar operações regulares para a abordagem do texto. O uso dessas estratégias 

implica um processo de interação entre leitor e texto, que, por sua vez, contribui para 

a compreensão do mesmo. 

O desenvolvimento dessa sequência, o antes, o durante e o depois, 

constituiu-se em material de análise que subsidiou o trabalho com o tratamento dos 

dados. A seleção, por parte da pesquisadora, partiu de seu entendimento acerca da 

importância das estratégias de leitura para a formação da compreensão leitora, 

sendo imprescindível destacar que a categoria de análise é composta por 

subcategorias que se caracterizam enquanto capacidades de compreensão leitora. 

Desse modo, de acordo com os pressupostos de Cafiero (2005), identificamos no 

material produzido na pesquisa, as seguintes capacidades desenvolvidas pelo leitor: 

 Reconhecimento do gênero textual; 

 Identificação do assunto principal do texto; 

 Relação de textos sobre um mesmo tema; 

 Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes de humor, 

provocados pelo uso de recursos não-verbais como cores, fonte, tamanho e 

formato de letra e imagem; 
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 Identificação de diferentes funções ou finalidade dos gêneros 

textuais (para que serve o texto: informar, convencer, divertir); 

 Estabelecimento de relações de intertextualidade (quando um 

texto remete a outro texto). 

E por fim, ser capaz de realizar a identificação, relacionada com o 

processamento da coerência do texto: localizar uma informação explícita – aquelas 

que decorrem de perguntas: o quê? onde? quando? com quem? Identificar o conflito 

gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa e seus modos de 

apresentação (CAFIERO, 2005), que trabalhados ao longo das atividades de leitura 

contribuíram decisivamente para a competência leitora, ou seja, o conjunto das 

capacidades necessárias para o leitor compreender o texto. 

Essas subcategorias consistiram em uma série de procedimentos que foram 

realizados pelos alunos com o auxílio da pesquisadora, que desenvolveu os 

procedimentos, em pausas protocoladas, ao longo da atividade de leitura, realizados 

ao longo do antes, durante e depois da leitura, indicando pistas (GINZBURG,1989)  

para compreendermos como os alunos foram se formando leitores. 

Na avaliação diagnóstica e na avaliação final as subcategorias foram a base 

da produção dos dados. Dessa maneira, houve uma inversão: antes de iniciarmos 

as aulas de leitura, utilizamos subcategorias que estavam descritas em cada 

questão do diagnóstico para, posteriormente, usá-las na categorização do antes, 

durante e depois da leitura. Da mesma forma fizemos na avaliação final, contudo, 

essa serviu para fazermos uma análise entre as duas avaliações e verificarmos se 

havia tido avanço na aprendizagem com o desenvolvimento das aulas de leitura 

realizadas no decorrer da pesquisa. 

No próximo capítulo, é apresentada a análise dos dados e os procedimentos 

que conduziram a pesquisa. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

            Este capítulo tem como objetivo descrever e analisar o material produzido 

durante o desenvolvimento da pesquisa. Está dividido em quatro seções: a primeira, 

intitulada “Avaliação diagnóstica e avaliação final: Elaboração e desenvolvimento” 

apresentam o diagnóstico e a avaliação final de leitura realizado com os alunos. A 

segunda, “Planejamento com a professora: possibilidades e desafios” descreve a 

etapa do planejamento realizado pela pesquisadora em parceria com a docente 

responsável pela turma. A terceira seção, “A seleção das obras literárias da 

pesquisa”, demonstra os pressupostos para as escolhas das obras literárias. A 

quarta e última seção, nomeada “As aulas de Leitura”, apresenta o desenvolvimento 

das aulas de leitura realizadas com as obras literárias selecionadas. Desse modo, 

neste capítulo serão apresentadas as etapas de desenvolvimento das aulas e sua 

interface com o aporte teórico.   

 

3.1 Avaliação diagnóstica e avaliação final: Elaboração e desenvolvimento  

 

Para iniciar as atividades da pesquisa numa classe do 1º ano do ciclo da 

alfabetização, realizamos um diagnóstico para conhecer o nível de leitura dos 

alunos. O diagnóstico consistiu em um procedimento que viabilizou a pesquisadora 

conhecer a turma, permitindo-lhes saber de que ponto partir e que capacidades 

explorar (BATISTA, 2005) (Anexo A). 

A avaliação diagnóstica contou com nove questões que estavam 

relacionadas à leitura de letras, sílabas, palavras, frases, textos, considerando 

também as capacidades para compreender a ideia principal, fazer inferências, 

estabelecer informações de intertextualidade e formular hipóteses sobre o conteúdo 

do texto.  

Segue, o Quadro 2 com a matriz de referência que discrimina 

conhecimentos e capacidades medidos na avaliação diagnóstica. 
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Quadro 2 - Matriz de referência14 da avaliação diagnóstica e avaliação final 

LEITURA  

 
ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

 
CAPACIDADES AVALIADAS 

 
1 

Verificar se o aluno identifica as letras do 
alfabeto.  

Conhecer o alfabeto e os 
diferentes tipos de letras. 

 
 
 
2 

Verificar se o aluno é capaz de ler palavras 
compostas por diferentes estruturas silábicas, 
com as seguintes disposições: cv/ v/ cvc/ ccv/ 
cvv/ vc/ vv 

Ler e compreender palavras 
compostas por sílabas canônicas 
e não canônicas. 
 

 
3 
 

Verificar se a criança lê textos pequenos. Ler e compreender frases. 
 

 
4 
 

Verificar se o aluno é capaz de compreender 
frases com estrutura sintática simples e 
complexa. 

Ler e compreender texto simples. 
 

 
5 

Compreender globalmente o texto lido, 
identificando o assunto principal. 

Identificar a ideia principal do 
texto. 

 
6 

Verificar a capacidade se associar elementos 
diversos, presentes no texto ou que se 
relacionem à sua vivência, para compreender 
informações não explicitadas no texto. 

Inferir informações 

 
7 

Reconhecer a relação entre dois textos 

caracterizando por um citar o outro. 

Estabelecer informações de 

intertextualidade. 

8 
 

Inferir o significado da palavra a partir do 

contexto. 

Inferir o significado da palavra a 
partir do contexto. 

9 Fazer previsões e suposições sobre o gênero a 

partir do título e imagem do próprio texto. 

Formular hipóteses sobre o 

conteúdo do texto. 

Fonte: Adaptado da Coleção Instrumentos da Alfabetização, volume 3, do Centro de Alfabetização, 
Leitura e Escrita (CEALE). Faculdade de Educação da UFMG, 2005. 

 

A matriz de referência da avaliação diagnóstica e da avaliação final 

apresenta capacidades que englobam, de forma indissociável, os processos de 

alfabetização e letramento (BATISTA, 2005). 

Dessa maneira, as duas avaliações contemplaram habilidades de 

decodificação (Questões 1, 2, 3, 4) e de compreensão/letramento (Questões 5, 6, 7, 

8 e 9).  

A avaliação diagnóstica e a avaliação final foram realizadas individualmente. 

A pesquisadora fazia a leitura dos enunciados de cada questão para aqueles cuja 

capacidade de leitura não estava desenvolvida; ajudava aqueles que liam silabando, 

                                                             
14

 Uma matriz de referência discrimina conhecimentos e capacidades a serem avaliados. Sua 
finalidade é orientar a elaboração de estratégias ou questões de avaliação. Desse modo, ao se 
elaborar uma estratégia ou uma questão, sabe-se, de maneira controlada e sistemática, as 
capacidades que serão avaliadas e, assim, seus objetivos (BATISTA, 2005). 
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ou seja, cuja capacidade de leitura estava em desenvolvimento, e, para aqueles que 

já liam com autonomia, respondia as questões e fazia perguntas para tirar dúvidas.  

A avaliação diagnóstica foi realizada durante três semanas do mês de 

outubro 2015 e a avaliação final durante duas semanas do mês de fevereiro 2016. 

Entre a avaliação diagnóstica e a avaliação final, houve o desenvolvimento de seis 

atividades de ensino de leitura. 

Quanto à elaboração das referidas avaliações, a primeira foi adaptada do 3º 

volume Avaliação Diagnóstica da Alfabetização (2005), da coleção Instrumentos 

da Alfabetização. A segunda avaliação, elaborada pela pesquisadora, teve por 

critério fazer uma atividade contextualizada a partir da esfera literária, uma vez que 

crianças gostavam de ouvir, discutir e dramatizar histórias e se deleitar com o 

mundo ficcional (CAFIERO, 2009).  

As capacidades, requeridas na avaliação diagnóstica, foram as mesmas 

empregadas na avaliação final. Esse fator decorreu da necessidade de observarmos 

em que capacidades os alunos avançaram ou não e fazermos uma análise do 

avanço dos alunos, com a proposição de refletir sobre o ensino de leitura realizado 

durante a pesquisa, verificando como se dera esse desenvolvimento. Assim, as duas 

avaliações partiram da premissa de qualificar e analisar os dados sobre a 

compreensão leitora dos alunos (LUCKESI, 2011).  

Também é pertinente explicar que o trabalho de leitura foi desenvolvido com 

livros de literatura infantil. Esse procedimento foi decisivo para que as crianças 

construíssem sentido no decorrer do processo, uma vez que o letramento também 

significa compreender o sentido numa produção cultural (KLEIMAN, 2005). 

A seguir serão apresentadas as imagens da primeira questão, tanto da 

avaliação diagnóstica, quanto da avaliação final da aluna Q15: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 A aluna escolhida foi à aluna Q, porque nas análises das questões, apresentou uma contradição 
na interpretação dos dados: não reconhecia letras de imprensa, no entanto conseguia ler palavras. 
Investigando o ocorrido, a professora Ana relatou que trabalhava, em sala, a letra cursiva e de 
bastão. Ver Quadro 5.  
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Figura 1- Questão que demonstra aluna Q sem o domínio da capacidade 1. 

 

Fonte: Avaliação diagnóstica do material produzido na pesquisa (2015/2016). 
 
 

 

Segue a primeira questão da avaliação final que se refere à capacidade de 

conhecer o alfabeto e os diferentes tipos de letras da aluna Q. 

 

Figura 2 – Questão que demonstra aluna Q ainda sem o domínio da capacidade 1. 

 

Fonte: Avaliação final do material produzido na pesquisa (2015/2016). 
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A avaliação diagnóstica evidenciou que a aluna Q não conhecia as letras 

minúsculas de imprensa; a avaliação final demonstrou que a referida aluna ainda 

não tinha desenvolvido a capacidade de conhecer o alfabeto e os diferentes tipos de 

letras, já que circulou, na avaliação diagnóstica, duas letras minúsculas e, na 

avaliação final, quatro letras minúsculas. Entretanto, já circulou cinco minúsculas, 

demonstrando que estava avançando na aquisição do sistema de escrita alfabética. 

A aluna Q ainda não conhecia letras minúsculas de imprensa, no entanto, lia 

palavras compostas por sílabas canônicas e não canônicas. Talvez isso tenha 

acontecido porque nas atividades propostas a professora não tenha desenvolvido 

atividades com esse tipo de letra. 

A Figura 3 refere-se à avaliação diagnóstica e a Figura 4 à avaliação final, 

para a capacidade de ler e compreender palavras compostas por sílabas canônicas 

e não canônicas. 

 

Figura 3 –  Questão realizada pela aluna Q 

 

Fonte: Avaliação diagnóstica do material produzido na pesquisa (2015/2016). 
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As palavras que a pesquisadora leu e pediu que a aluna marcasse foram as 

seguintes: no primeiro quadro, jabuticaba e limão; no segundo quadro, foram 

marcadas as palavras macaco e cavalo; no terceiro quadro, as marcações foram 

feitas nas palavras pedreiro e professor; no quarto quatro, marcaram: cabeça e pé. A 

aluna Q leu todas as palavras e não apresentou dificuldades. Talvez isso tenha 

acontecido porque conhece as letras maiúsculas. 

 

Figura 4 - Questão realizada pela aluna Q 

 

Fonte: Avaliação final do material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

 

As palavras que a pesquisadora leu no primeiro quadro e pediu que a aluna 

marcasse foram as seguintes: madrinha, caçador, princesa, lobão, que  se referem a 

personagens dos contos de fadas. No segundo quadro, as palavras se referem a 

nomes de animais: javali, girafa, rã e onça. No momento da leitura, a aluna Q leu as 

questões silabando. 
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Segue a sexta questão, que se refere à capacidade de inferir informações 

contidas na avaliação diagnóstica e final. 

 

Figura 5 – Questão realizada pela aluna B 

 

Fonte: Avaliação diagnóstica do material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

 

A aluna B16 conseguiu fazer a inferência e representou a palavra verde 

como “vi”. Isso foi possível de ser constatado, porque a pesquisadora fez anotações 

no caderno e a escrita da aluna indica que está na hipótese silábica “v” (ver) “i”(de). 

No término, a aluna respondeu: “Essa é fácil de responder, a cor é verde. Eu assisti 

ao filme Enrolados17, a princesa tem um camaleão que muda de cor várias vezes”. 

                                                             
16

 Os alunos apresentados nas análises foram escolhidos por apresentarem um desempenho 
satisfatório. Seguem os alunos mencionados nas questões: Aluna B na 6ª questão; aluna K na 7ª 
questão; aluna J na 8ª questão; aluno F na 9ª questão. 

17
 O Walt Disney Picture apresenta Enrolados, uma comédia de animação musical com muita ação 

sobre uma menina com mágicos cabelos dourados de mais de 21 metros de comprimento. 
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Como observa Marcushi (2009), o processo inferencial realizado pela aluna B 

dependeu do texto, uma vez que o texto intitulado: “Mudando de cor” deu pistas para 

que a leitora produzisse essa inferência. 

 Outro aspecto que contribuiu para que ela conseguisse realizar a 

inferência foi o conhecimento de mundo que ela tinha a respeito do animal 

camaleão, o que corroborou para que ela respondesse a questão. 

Na avaliação final selecionamos um trecho da história “A bruxinha e o 

dragão”.  

 

Figura 6 – Questão realizada pela aluna B 

 

Fonte: Avaliação final do material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Rapunzel, a princesa foi raptada do castelo de seus pais quando bebê. É mantida presa em uma 

torre e sonha com aventuras. Agora uma adolescente determinada e criativa, ela realiza uma fuga 

de arrepiar os cabelos com ajuda de um ousado bandido. Disponível em: 

http://cinema10.com.br/filme/rapunzel Acesso em 21 de abr.2016. 
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A aluna B alcançou êxito também na avaliação final, pois conseguiu fazer a 

inferência. Talvez esse resultado tenha sido alcançado, porque o texto foi 

trabalhado, em sala de aula, permitindo a aluna/leitora mobilizar seu conhecimento 

anterior na construção de sentidos sobre o texto. Além disso, tanto no diagnóstico, 

quanto no desenvolvimento das atividades de leitura, a aluna foi incentivada a fazer 

inferência. Deduzimos que isso tenha contribuído para o resultado apresentado na 

questão. 

Quanto à capacidade de estabelecer informações de intertextualidade, a 

aluna K respondeu que a má fama do Lobo se deu porque ele havia comido a vovó. 

Ela conseguiu responder a questão, porque, em seu repertório de leituras, conhecia 

o enredo da história que é fundamental para a compreensão do texto. O 

conhecimento prévio do conto foi condição necessária para construir sentidos com o 

texto lido (KOCH; ELIAS, 2012).  

 

Figura 7 – Questão realizada pela aluna K 

 

Fonte: Avaliação diagnóstica do material produzido na pesquisa (2015/2016). 
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No que tange à avaliação final, a aluna K respondeu a questão. No 

momento do desenvolvimento da avaliação, a pesquisadora perguntou: Você 

conhece a história O patinho feio? A aluna respondeu que já tinha ouvido. Esse fator 

foi fundamental, pois, se ela não conhecesse, não teria condições de responder a 

questão. A questão permitiu o diálogo entre textos e, dessa maneira, valorizou o 

conhecimento prévio da leitora (CURY, 2014). Assim, as informações, que a aluna K 

possuía sobre o conto de fadas, possibilitaram que construísse sentido e, 

consequentemente, a compreensão. 

No que tange à capacidade de inferir o significado da palavra, a partir do 

contexto, a aluna J obteve êxito com a resposta, dizendo que ganhou a taça. Sem 

dúvidas, a palavra “acordou” traz essa conotação. A pesquisadora perguntou ainda: 

Este acordar é o mesmo quando acordamos em casa? A aluna J respondeu que era 

diferente, contudo não conseguiu explicar.  

 

Figura 8 - Questão realizada pela aluna J

 

Fonte: Avaliação diagnóstica do material produzido na pesquisa (2015/2016). 
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Figura 9 – Questão realizada pela aluna J 

 

Fonte: Avaliação final material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

 

A imagem acima foi retirada da última obra lida e trabalhada durante a 

pesquisa. Selecionamos essa figura para tratar do significado da palavra “luz” no 

contexto na avaliação final. A aluna J não demonstrou dificuldade para responder 

“ideia”. Inferimos que ela tenha demonstrado facilidade por conhecer o contexto de 

onde foi retirada a figura juntamente com o texto. 

Na avaliação diagnóstica, utilizamos um cartaz usado nas campanhas de 

vacinação, enquanto que na avaliação final, apresentamos a capa de um livro.  
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Figura 10  – Questão realizada pelo aluno F

 

Fonte: Avaliação diagnóstica do material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

 

Na capacidade de formular hipóteses sobre o conteúdo, o aluno F 

demonstrou competência, pois a pesquisadora perguntou a respeito do título, 

questionando quais informações ele achava que esse cartaz nos transmitia e ele 

respondeu que era para vacinar. A pesquisadora perguntou ainda sobre a palavra 

“bobear”, questionando o que significava para ele, que respondeu: não se distrair, 

vacilar. 

 



77 

Figura 11 – Questão realizada pelo aluno F

 

Fonte: Avaliação final do material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

 

No que tange à avaliação final, o aluno F continuou com a capacidade de 

formular hipóteses consolidada. Isso pôde ser constatado quando a pesquisadora 

perguntou: Pelo título, do que tratará o livro? E o aluno F respondeu: De uma 

história18 de uma velhinha que vai cuidar do porquinho. 

O aluno mencionado não decodifica, no entanto se destacou nas 

capacidades de formular hipóteses e fazer inferências. Tais capacidades dizem 

respeito ao letramento, que compreende usos da língua em práticas sociais 

(SOARES; BATISTA, 2005). Diante do exposto, ficou evidenciado que é possível 

propor um ensino de leitura que dê conta de alfabetizar letrando, uma vez que o 

aluno F, mesmo sem ler com autonomia, logrou êxito na atividade de leitura. Isso 

                                                             
18

 Uma velhinha se sente muito só e, por isso, compra um lindo porquinho para lhe fazer companhia. 

No entanto, no caminho para casa, ele se recusa a atravessar a ponte. A velhinha, então, pede 

ajuda ao cachorro, ao fogo, à água e a vários outros elementos... É um conto acumulativo. 

Disponível em <http://www.saraiva.com.br/a-velhinha-e-o-porco-4271032.htm> Acesso em: 25 

abr.2016. 
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demonstra que é possível trabalhar, no primeiro ano do ciclo da alfabetização, as 

capacidades descritas na matriz de referência (QUADRO 2), não se restringindo à 

capacidade de decodificação, normalmente privilegiada nas classes de 

alfabetização. Estando em processo de aquisição da língua escrita, o aluno não 

respondeu as questões por escrito. As respostas foram retiradas do caderno de 

anotações da pesquisadora.  

Para termos uma melhor visualização dos resultados mencionados, foi 

elaborado o Quadro 3, com as avaliações que apresentam o desenvolvimento da 

compreensão leitora com essas crianças.  

 

Quadro 3 - Resultado da avaliação diagnóstica e da avaliação final 

 LEITURA 

 
 
 

CAPACIDADE AVALIADA 

 
Nº DE ALUNOS POR NÍVEL 

 

AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA

19 
AVALIAÇÃO FINAL 

N1 N2 N3 N1 N2 N3 

1 Conhecer o alfabeto e os diferentes tipos de 
letras. 

38,9% 22,2% 38,9% 46.15% 23,08% 30,77% 

2 Ler e compreender palavras compostas por 
sílabas canônicas e não canônicas 

27,78% 16,67% 55,56% _ 23,08% 76,92% 

3 Ler e compreender textos simples. 33,33% 50% 16,67% 23,08% 23,08% 53,84% 

4 Ler e compreender frases. 38,9% _ 61,10% _ _ 100% 

5 Identificar a ideia principal do texto. 38,9% 27,78% 33,32% 7,69% 23,08% 69,23% 

6 Inferir informações. 5,56% _ 94,44% 46,15% _ 53,85% 

7Estabelecer informações de 
intertextualidade. 

11,10% 66,67% 22,23% 30,80% _ 69,20% 

8 Inferir o significado da palavra pelo contexto. 38,9% 5,55% 55,55% 7,69% _ 92,31% 

9 Formular hipóteses sobre o conteúdo do 
texto. 

27,80% 11,10% 61,10% 15,38% _ 84,62% 

 Nível 1 (N 1): capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 (N 2): capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

 Nível 3 (N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

Fonte: Elaborado a partir da matriz de referência da avaliação diagnóstica e da avaliação final 
(2015/2016).  

                                                             
19

 A avaliação diagnóstica contou com um total de 18 alunos; a avaliação final totalizou a participação 
de 13 alunos. Assim, aluna A, aluno D, aluna N, aluna O e o aluno P não fizeram a avaliação final. 
Os possíveis motivos pelos quais os cinco alunos não realizaram a última avaliação pode ter sido em 
virtude do contexto, uma vez que, nessa época as escolas municipais estavam retomando às suas 
atividades depois de um período de setenta e três dias de greve e, constantes paralisações, o que 
possivelmente, gerava incerteza para os pais, além do problema da crise hídrica no município.  
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As duas avaliações tiveram perspectivas diferenciadas. Com a avaliação 

diagnóstica, tínhamos a proposição de conhecer o nível de leitura dos alunos; com a 

avaliação final, pretendíamos verificar se os alunos conseguiriam desenvolver 

capacidades em torno da leitura durante o desenvolvimento da pesquisa. Como os 

alunos estão no primeiro ano do ciclo da alfabetização, sabemos que é uma questão 

de tempo para que possam avançar, visto que as crianças estão em processo de 

aquisição do sistema de escrita alfabético.  

Após a aplicação da avaliação diagnóstica e da avaliação final e feitos os 

devidos registros no caderno da pesquisadora sobre o desempenho dos alunos da 

turma do 1º ano do ensino fundamental, analisamos os resultados e elaboramos um 

registro consolidado de toda turma, para uma visualização mais precisa da classe. 

Para esse registro, seguimos as orientações do 3º volume da coleção Avaliação 

Diagnóstica da Alfabetização (2005). Assim, mapeamos a classe em três níveis de 

desempenho nas capacidades avaliadas. 

Os quadros que seguem, de 4 a 13, explicitarão as análises do quadro 3 

com os registros dos resultados da avaliação diagnóstica e a avaliação final por 

questões. 
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Quadro 4 - 1ª Questão. Conhecer o alfabeto e os diferentes tipos de letras 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N 

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N 

1 

N 

2 

N 

3 

Observações 

A X    Circulou quatro letras maiúsculas 
e apenas uma minúscula. 

   Não fez a avaliação final. 

B   X Circulou oito letras minúsculas e 

apenas uma maiúscula. 

X   Circulou sete letras minúsculas e duas 

maiúsculas. 

C  X  Circulou oito letras minúsculas e 
três maiúsculas. 

 x  Circulou sete letras minúsculas e uma 
maiúscula. 

D X   Circulou sete letras maiúsculas e 
três minúsculas. 

   Não fez a avaliação final. 

E   X Circulou todas as letras 
minúsculas. 

  x Circulou sete letras minúsculas. 

F X   Circulou três letras maiúsculas. x    Circulou sete letras maiúsculas 

G X   Circulou duas letras maiúsculas e 
uma minúscula 

x    Circulou seis letras minúsculas e apenas 
uma maiúscula. 

H  X  Circulou três minúsculas e uma 
maiúscula. 

x   Circulou duas minúsculas e três maiúsculas. 

I X   Circulou seis letras maiúsculas.  X   Circulou cinco letras minúsculas e uma 
maiúscula. 

J   X Circulou todas as letras 

minúsculas do quadro. 

  X  Circulou todas as letras minúsculas do 

quadro. 

K   X  Circulou quatro letras minúsculas 
e uma maiúscula. 

 X  Circulou quatro letras minúsculas e uma 
maiúscula. 

L   X  Circulou oito letras minúsculas e 
uma letra maiúscula. 

  X Circulou sete letras minúsculas e uma letra 
maiúscula. 

M   X Circulou todas as letras 
minúsculas do quadro. 

  X  Circulou quatro letras minúsculas e apenas 
uma maiúscula. 

N   X  Circulou todas as letras 
minúsculas do quadro, no entanto 
inclui uma maiúscula. 

   Não fez avaliação final. 

O  X   Circulou cinco letras minúsculas 
e uma maiúscula. 

   Não fez avaliação final. 

P  X   Circulou seis minúsculas e três 

maiúsculas. 

   Não fez avaliação final. 

Q X    Circulou duas letras minúsculas e 
seis maiúsculas. 

x   Circulou quatro letras minúsculas e cinco 
maiúsculas. 

R X    Circulou duas letra minúsculas e  
três maiúsculas. 

x   Circulou quatro letras minúsculas e  três 
maiúsculas. 

 Nível 1  (N 1): capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2): capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

 Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

Na avaliação diagnóstica, consideramos ainda não desenvolvido, o aluno 

que não conseguiu circular as letras minúsculas do alfabeto; em desenvolvimento, 

quando, no total das 20 letras indicadas, o aluno circulou 50%; já consolidado, 

quando o aluno circulou as letras minúsculas. Os alunos I, A, G e Q não conheciam 

as letras minúsculas de imprensa, por isso, encontravam-se na categoria ainda não 

desenvolvido, no entanto conheciam outros tipos de letras do alfabeto como cursiva, 

bastão. No que tange à avaliação final, avaliamos ainda como não desenvolvido o 

aluno que não conseguiu circular as letras minúsculas do alfabeto; em 
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desenvolvimento, quando no total das 22 letras indicadas, o aluno circulou 50%; já 

consolidada, quando o aluno circulou as letras minúsculas. Os alunos I, G e Q 

encontravam-se na capacidade não desenvolvida, uma vez que não conheciam 

ainda as letras minúsculas de imprensa, no entanto conheciam letras cursiva e de 

bastão. 

Quadro 5 - 2ª Questão. Ler e compreender palavras compostas por sílabas 
canônicas e não canônicas 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N 

1 

N  

2 

N 

3 

Observações 

A  X  A pesquisadora pediu que marcasse a 

palavra limão e a aluna marcou 

jabuticaba. Conseguiu ler palavras de 

padrões simples. 

    

Não fez  avaliação final. 

B   X Leu as palavras pela sílaba inicial.   X Leu as palavras silabando. Errou 
apenas uma.  Solicitei que marcasse 
onça e ela marcou raposa 

C X   Pedi que lesse jabuticaba e respondeu 

que no quadro não tinha essa palavra, 

pois começava com “za”. Das oito 

palavras leu duas. 

  X  
Leu todas as palavras. 

D  X  Lê palavras pela primeira letra e sílaba 

inicial. Consegue ler palavras de padrões 

simples. 

    

Não fez avaliação final. 

E   X Assinalou todas as palavras que pedi 

para ler. 

  X Assinalou todas as palavras que pedi 

para ler. 

F X   A pesquisadora pediu que lesse e 

marcasse a palavra jabuticaba e limão, 

não conseguiu, então foi  pedido que 

lesse uva, ele conseguiu. Lê as palavras 

pela letra inicial. 

 X  A pesquisadora pediu que marcasse princesa 

marcou raposa, pedi que marcasse rã marcou 

raposa, pedi que marcasse onça marcou 

jacarezinho, pedi que marcasse girafa 

marcou cão. Conseguiu ler três palavras. 

G X   Conseguiu ler a palavra jabuticaba, 

quando perguntei por que marcou? Disse 

que viu o nome. Marcou a palavra limão. 

Por que marcou? Disse que era o nome 

dela. 

 X  Conseguiu ler seis palavras. Lê pela 
letras iniciais. 

H   X Lê palavras de sílabas canônicas. Nas 

palavras com sílabas não canônicas, lê 

pela sílaba inicial. 

  X Leu todas as palavras. 

I  X  Leu seis palavras.   X Leu todas as palavras. 

J   X Leu tudo que foi solicitado.   X Leu tudo que foi solicitado. 

K   X Leu todas as palavras.   X Leu todas as palavras. 

L   X Leu todas as palavras.   X Leu todas as palavras. 

M   X Leu todas as palavras.   X Leu todas as palavras. 

N   X Leu todas as palavras.    Não fez avaliação final. 

O X   Marcou três palavras.    Não fez avaliação final. 

P   X Leu soletrando e identificando a 

primeira sílaba. 

   Não fez avaliação final. 

Q   X Leu e marcou todas as palavras. Lê 

palavras de padrões simples. 

  X Leu e marcou todas as palavras. 

R X   Marcou três palavras.  X  Marcou quatro palavras. 

 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

 Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

Consideramos ainda não desenvolvido, o aluno que não conseguiu marcar 

as palavras que foram solicitadas para leitura; em desenvolvimento, porque, no total 

das 8 palavras indicadas, o aluno leu e circulou 50%; já consolidado quando o aluno 
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leu e circulou todas as palavras. No que diz respeito à avaliação final, verificamos 

que ainda não havia desenvolvida a referida capacidade, visto que não conseguiu ler 

e marcar as palavras solicitadas. A pesquisadora pediu que as crianças lessem as 

seguintes palavras: 1º quadro: lobão, caçador, princesa e madrinha; no 2º quadro: 

javali, girafa, rã e onça. Em desenvolvimento, quando, no total das 8 palavras 

indicadas, o aluno leu e circulou 50%; já consolidado quando leu e circulou todas as 

palavras. 

 
Quadro 6 - 3ª Questão. Ler e compreender textos simples 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N 

1 

N  

2 

N 

3 

Observações 

A  X  A pesquisadora pediu que marcasse a 

palavra limão e a aluna marcou 

jabuticaba. Conseguiu ler palavras de 

padrões simples. 

    
Não fez avaliação final. 

B   X Leu as palavras pela sílaba inicial.   X Leu as palavras silabando. Errou apenas uma.  
Solicitei que marcasse onça e ela marcou 

raposa 

C X   Pedi que lesse jabuticaba e respondeu 

que no quadro não tinha essa palavra, 

pois começava com “za”. Das oito 

palavras leu duas. 

  X  
Leu todas as palavras. 

D  X  Lê palavras pela primeira letra e sílaba 

inicial. Consegue ler palavras de padrões 

simples. 

    
Não fez avaliação final. 

E   X Assinalou todas as palavras que pedi 

para ler. 

  X Assinalou todas as palavras que pedi para ler. 

F X   A pesquisadora pediu que lesse e 

marcasse a palavra jabuticaba e limão, 

não conseguiu, então pedi que lesse uva, 

ele conseguiu. Lê as palavras pela letra 

inicial. 

 X  A pesquisadora pediu que marcasse princesa 

marcou raposa, pedi que marcasse rã marcou 

raposa, pedi que marcasse onça marcou 

jacarezinho, pedi que marcasse girafa marcou cão. 

Conseguiu ler três palavras. 

G X   Conseguiu ler a palavra jabuticaba, 

quando perguntei por que marcou? Disse 

que viu o nome. Marcou a palavra limão. 

Por que marcou? Disse que era o nome 

dela. 

 X  Conseguiu ler seis palavras. Lê pela letras 
iniciais. 

H   X Lê palavras de sílabas canônicas. Nas 

palavras com sílabas não canônicas, lê 

pela sílaba inicial. 

  X Leu todas as palavras. 

I  X  Leu seis palavras.   X Leu todas as palavras. 

J   X Leu tudo que foi solicitado.   X Leu tudo que foi solicitado. 

K   X Leu todas as palavras.   X Leu todas as palavras. 

L   X Leu todas as palavras.   X Leu todas as palavras. 

M   X Leu todas as palavras.   X Leu todas as palavras. 

N   X Leu todas as palavras.    Não fez avaliação final. 

O X   Marcou três palavras.    Não fez avaliação final. 

P   X Leu soletrando e identificando a 

primeira sílaba. 

   Não fez avaliação final. 

Q   X Leu e marcou todas as palavras. Lê 

palavras de padrões simples. 

  X Leu e marcou todas as palavras. 

R X   Marcou três palavras.  X  Marcou quatro palavras. 

 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

 Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

Na avaliação diagnóstica e na avaliação final, consideramos que ainda não 

estava desenvolvida tal capacidade o aluno que não conseguiu ler o texto; em 
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desenvolvimento, quando leu o texto silabando; já consolidado, quando leu o texto 

com autonomia e reconheceu que o gênero textual é uma cantiga popular. 

 
 

Quadro 7 - 4ª Questão. Ler e compreender frases 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N 

1 

N 

2 

N 

3 

Observações 

A   x A pesquisadora leu o enunciado da 
questão. Acertou a questão. 

    
Não fez avaliação final. 

B   x A pesquisadora leu o enunciado da 

questão. Acertou a questão. 
  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 

Acertou a questão. 

C x   A pesquisadora leu o enunciado. 
Não acertou a questão. 

  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 
Acertou a questão. 

D   x A pesquisadora leu o enunciado da 
questão. Acertou a questão. 

    
Não fez avaliação final. 

E   x A pesquisadora leu o enunciado da 

questão. Acertou a questão. 
  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 

Acertou a questão. 

F x   A pesquisadora leu o enunciado da 
questão. Não acertou a questão. 

  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 
Acertou a questão. 

G x   A pesquisadora leu o enunciado da 
questão. Não acertou a questão. 

  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 
Acertou a questão. 

H   x A pesquisadora leu o enunciado da 

questão. Acertou a questão. 
  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 

Acertou a questão. 

I x   A pesquisadora leu o enunciado. 
Não acertou a questão. 

  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 
Acertou a questão. 

J   x A própria  aluna  leu  o enunciado 
da questão e acertou a resposta. 

  X  

K   x A pesquisadora leu o enunciado da 

questão. Acertou a questão. 
  X  

L   x A própria aluna leu o enunciado da 
questão e acertou a resposta. 

  X  

M   x A própria aluna leu o enunciado da 
questão e acertou a resposta. 

  X  

N   x A própria aluna leu o enunciado da 
questão e acertou a resposta. 

    
Não fez avaliação final. 

O x   A pesquisadora leu o enunciado. 
Não acertou a questão. 

    
Não fez avaliação final. 

P   x A pesquisadora leu o enunciado. 
Acertou a questão. 

    
Não fez avaliação final. 

Q x   A pesquisadora leu o enunciado. 
Não acertou a questão. 

  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 
Acertou a questão. 

R x   A pesquisadora leu o enunciado. 
Não acertou a questão. 

  X A pesquisadora leu o enunciado da questão. 
Acertou a questão. 

 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

 Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Verificamos que, na avaliação diagnóstica e na avaliação final, o aluno que 

ficou na condição ainda não desenvolvido foi o que não conseguiu ler e marcar a 

alternativa correta; em desenvolvimento, porque relacionou a imagem com a frase e 

marcou a questão certa; já consolidado, já quem leu e marcou a questão B, 

relacionando a imagem à frase. 
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Quadro 8 - 5ª Questão. Identificar a ideia principal do texto 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N 

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N  

1 

N  

2 

N 

3 

Observações 

A x   A questão A: sobre a luz do céu. Descobri 

que o sol é amarelo e o céu é azul. 

Não soube responder a questão B. 

    
Não fez avaliação final. 

B   x A questão A: a luz do sol. 

Questão B: que a luz do sol não é azul nem 

vermelho. 

  X A questão A: Sobre o jacaré. 
Questão B: Porque o outro zoológico 
encerrou as atividades. 

C   x Letra A: sobre o sol. 

Letra B: que a luz do sol é feita de cores. 
  X Letra A: Do jacaré. 

Letra B: O local teve que encerrar as 
atividades. 

D   x A questão A: da luz do sol. 

Questão B: a luz do sol reflete as cores. 
    

Não fez avaliação final. 

E  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
  X Letra A: Sobre o jacaré. 

Letra B: Porque encerrou as atividades. 

F   x A questão A: sobre o sol. 

A questão B: a cor do sol tem 4 cores. 
  X A questão A: Do jacaré que foi para 

outro zoológico. Questão B: Porque o 

que ele estava encerrou as atividades. 

G x   A questão A: das cores. 

Não soube responder a questão B. 
X   A questão A: Não soube responder. 

Não soube responder a questão B. 

H   x Questão A: sobre o sol e as cores. 

Questão B: que o sol tem quatro cores. 
  X Questão A: sobre o jacaré que chegou 

de São Paulo. Questão B: Porque 
encerrou as atividades. 

I  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: que é amarelo 

O aluno acertou a letra A e errou a B. 

 X  Letra A: Sobre o jacaré. 
Letra B: Não soube responder. 

J   x Letra A: respondeu que a luz do sol é feita 

de sete cores. 

Na letra B: Que a luz do sol tem sete cores 

diferentes. 

  X Letra A: Do jacaré grande. 
Na letra B: Porque teve que encerrar as 
atividades do zoológico que ele estava. 

K  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
  X Letra A: sobre o jacaré. 

Letra B: Encerrou as atividades. 

L X   Letra A: das cores. 

Letra B: as cores. 
 X  Letra A: do Jacaré. 

Letra B: Não entendeu a questão. 

M X   Questão A: a claridade do sol. 

Questão B: a luz do sol deixa o mundo mais 

claro.  

  X Questão A: O jacaré. 
Questão B: Porque encerou as 
atividades. 

N X   Questão A: sobre as cores. 

Questão B: laranja, a fruta. A pesquisadora 

perguntou laranja é a cor ou a fruta. Que o 

sol é amarelo e laranja. 

    
Não fez avaliação final. 

O X   Questão A: das cores 

Questão B: luz do dia  

A aluna não acertou nenhuma das 

alternativas. 

    
Não fez avaliação final. 

P X   Questão A: sobre as cores. 

Questão B: a cor amarela. 
    

Não fez avaliação final. 

Q  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
  X Letra A: sobre o jacaré. 

Letra B: Encerrou as atividades. 

R  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
 X  Letra A: sobre o jacaré. 

Letra B: não soube responder. 
 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

 Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Consideramos, na avaliação diagnóstica e na avaliação final, ainda não 

desenvolvido, o aluno que não conseguiu identificar a ideia principal do texto; em 

desenvolvimento, quando acertou uma das questões ou a letra A ou a letra B; já 

consolidado quando acertou as duas perguntas sobre o texto. 
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Quadro 9 - 6ª Questão. Inferir informações 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N 

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N  

1 

N  

2 

N 

3 

Observações 

A X   A questão A: sobre a luz do céu. Descobri 

que o sol é amarelo e o céu é azul. 

Não soube responder a questão B. 

    
Não fez avaliação final. 

B   x A questão A: a luz do sol. 

Questão B: que a luz do sol não é azul nem 

vermelho. 

  X A questão A: Sobre o jacaré. 
Questão B: Porque o outro zoológico 
encerrou as atividades. 

C   x Letra A: sobre o sol. 

Letra B: que a luz do sol é feita de cores. 
  X Letra A: Do jacaré. 

Letra B: O local teve que encerrar as 
atividades. 

D   x A questão A: da luz do sol. 

Questão B: a luz do sol reflete as cores. 
    

Não fez avaliação final. 

E  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
  X Letra A: Sobre o jacaré. 

Letra B: Porque encerrou as atividades. 

F   x A questão A: sobre o sol. 

A questão B: a cor do sol tem 4 cores. 
  X A questão A: Do jacaré que foi para 

outro zoológico. Questão B: Porque o 
que ele estava encerrou as atividades. 

G X   A questão A: das cores. 

Não soube responder a questão B. 
X   A questão A: Não soube responder. 

Não soube responder a questão B. 

H   x Questão A: sobre o sol e as cores. 

Questão B: que o sol tem quatro cores. 
  X Questão A: sobre o jacaré que chegou 

de São Paulo. Questão B: Porque 
encerrou as atividades. 

I  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: que é amarelo 

O aluno acertou a letra A e errou a B. 

 X  Letra A: Sobre o jacaré. 
Letra B: Não soube responder. 

J   x Letra A: respondeu que a luz do sol é feita 

de sete cores. 

Na letra B: Que a luz do sol tem sete cores 

diferentes. 

  X Letra A: Do jacaré grande. 
Na letra B: Porque teve que encerrar as 
atividades do zoológico que ele estava. 

K  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
  X Letra A: sobre o jacaré. 

Letra B: Encerrou as atividades. 

L X   Letra A: das cores. 

Letra B: as cores. 
 X  Letra A: do Jacaré. 

Letra B: Não entendeu a questão. 

M X   Questão A: a claridade do sol. 

Questão B: a luz do sol deixa o mundo mais 

claro.  

  X Questão A: O jacaré. 
Questão B: Porque encerou as 
atividades. 

N X   Questão A: sobre as cores. 

Questão B: laranja, a fruta. A pesquisadora 

perguntou laranja é a cor ou a fruta. Que o 

sol é amarelo e laranja. 

    
Não fez avaliação final. 

O X   Questão A: das cores 

Questão B: luz do dia  

A aluna não acertou nenhuma das 

alternativas. 

    

Não fez avaliação final. 

P X   Questão A: sobre as cores. 

Questão B: a cor amarela. 
    

Não fez avaliação final. 

Q  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
  X Letra A: sobre o jacaré. 

Letra B: Encerrou as atividades. 

R  x  Letra A: sobre o sol. 

Letra B: não soube responder. 
 X  Letra A: sobre o jacaré. 

Letra B: não soube responder. 
 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

No desenvolvimento das duas avaliações, constatamos que ainda não tinha 

desenvolvido essa capacidade, o aluno que não conseguiu fazer a inferência e já 

consolidado quando o aluno conseguiu fazer a inferência.  
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Quadro 10 - 7ª Questão. Estabelecer informações de intertextualidade 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N 

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N

1 

N 

2 

N

3 

Observações 

A  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
    

Não fez avaliação final. 

B  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Disse que  ele não era 

igual aos outros.  
 

C  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Disse que o pato era 

cinza. 

D  X  Acertou a questão A 

Por que o lobo criou o cachorro. 
    

Não fez avaliação final. 

E X   Não soube  responder as letras  A e B.   X Acertou. Disse que ele era feio. 

F  X  Acertou a questão A 

Respondeu porque os cachorros 

mordem. 

  X Acertou. Disse que era porque os outros 
eram laranjas e ele branco. 

G  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
X   Não soube responder. 

H   x Acertou a questão A 

A questão B: respondeu porque os 

cachorros são amigos da gente. 

  X Acertou a questão disse que era porque os 
irmãos achavam ele feio, porque era 
diferente. 

I  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
X   Disse que não conhecia a história. 

J   x Acertou a questão A. 

Ficou confusa ao responder a questão 

B. Respondeu os cachorros vem do 

lobo.  

  X Acertou. Disse que ele era diferente dos 
outros. 

K  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Respondeu que ele não 

da cor deles. 

L   x Acertou a questão A. 

Na questão B: respondeu que tem 

cachorro que brinca com as pessoas. 

Nem todos mordem. 

X   Não conhecia a história do Patinho feio. 

M  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder. 
  X Acertou a questão. Respondeu que ele era 

diferente. 

N   x Acertou a questão A. 

Na questão B: respondeu que tem 

cachorro bravo e tem cachorro do 

bem. 

   Não fez avaliação final. 

O  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
   Não fez avaliação final. 

P  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
   Não fez avaliação final. 

Q X   Não soube responder as letras A e B. X   Não conhecia a história do patinho feio. 

R  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Respondeu que ele era 

preto. Aquela não era a mãe, o ovo rolou foi 
parar no ninho dela. Era uma ave preta. Não 
era daquela. 

 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 
Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

No que tange à intertextualidade, consideramos ainda não desenvolvido o 

aluno que não fez relação entre os dois textos apresentados; em desenvolvimento, 

quando respondeu certo uma das questões; já consolidado quando respondeu 

corretamente. 
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Quadro 11 - 8ª Questão. Inferir o significado da palavra a partir do contexto 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N 

1 

N 

2 

N 

3 

Observações N

1 

N 

2 

N

3 

Observações 

A  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
    

Não fez avaliação final. 

B  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Disse que  ele não era 

igual aos outros.  
 

C  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Disse que o pato era 

cinza. 

D  X  Acertou a questão A 

Por que o lobo criou o cachorro. 
    

Não fez avaliação final. 

E X   Não soube  responder as letras  A e B.   X Acertou. Disse que ele era feio. 

F  X  Acertou a questão A 

Respondeu porque os cachorros 

mordem. 

  X Acertou. Disse que era porque os outros 
eram laranjas e ele branco. 

G  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
X   Não soube responder. 

H   x Acertou a questão A 

A questão B: respondeu porque os 

cachorros são amigos da gente. 

  X Acertou a questão disse que era porque os 
irmãos achavam ele feio, porque era 
diferente. 

I  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
X   Disse que não conhecia a história. 

J   x Acertou a questão A. 

Ficou confusa ao responder a questão 

B. Respondeu os cachorros vem do 

lobo.  

  X Acertou. Disse que ele era diferente dos 
outros. 

K  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Respondeu que ele não 

da cor deles. 

L   x Acertou a questão A. 

Na questão B: respondeu que tem 

cachorro que brinca com as pessoas. 

Nem todos mordem. 

X   Não conhecia a história do Patinho feio. 

M  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder. 
  X Acertou a questão. Respondeu que ele era 

diferente. 

N   x Acertou a questão A. 

Na questão B: respondeu que tem 

cachorro bravo e tem cachorro do 

bem. 

   Não fez avaliação final. 

O  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
   Não fez avaliação final. 

P  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
   Não fez avaliação final. 

Q X   Não soube responder as letras A e B. X   Não conhecia a história do patinho feio. 

R  X  Acertou a questão A 

Não conseguiu responder a questão B 
  X Acertou a questão. Respondeu que ele era 

preto. Aquela não era a mãe, o ovo rolou foi 
parar no ninho dela. Era uma ave preta. Não 
era daquela. 

 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 
Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

Tanto na avaliação diagnóstica como na avaliação final, averiguamos que 

não estava desenvolvido aquela capacidade o aluno que não conseguiu inferir o 

significado da palavra a partir do contexto; em desenvolvimento, quando o aluno 

conseguiu compreender, no entanto não soube explicar; já consolidado quando o 

aluno conseguiu inferir o significado da palavra a partir do contexto. 
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Quadro 12  - 9ª Questão. Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA AVALIAÇÃO FINAL 

Aluno N 

1 

N 

2 

N 

3  

Observações N 

1 

N 

2 

N  

3 

Observações 

A  x  Que não pode faltar a vacina. E a 

palavra bobear? Nunca faltar a vacina. 

Quem não pode faltar? O hospital. 

    
Não fez avaliação final. 

B   x É para vacinar. E a palavra bobear o 

que significa no cartaz? Que não pode 

parar de vacinar. 

  X Respondeu corretamente. A vovozinha 
vai cuidar do porquinho. 

C   x Para vacinar.   X Respondeu certo. Que a velhinha vai 
cuidar. 

D   x Para vacinar. Tem que dar vacinas 

para as crianças. E a palavra bobear?  

É não levar as crianças para vacinar. 

    
Não fez avaliação final. 

E   x Para vacinar.     
Não soube responder. 

F   x Para vacinar. E a palavra bobear o que 

significa no cartaz? Não pode se 

distrair , vacilar. 

  X Respondeu corretamente. De uma 
história de uma velhinha que vai cuidar 
do porquinho. 

G X   Não soube responder.   X Respondeu certo. Que ela vai cuidar de 
um porco. 

H  x  É para vacinar. E a palavra bobear? 

Não soube responder. 
   Respondeu corretamente. Que a vovó 

cuidava de um porco. 

I   x Para tomar vacina.    Respondeu corretamente. Que a 
velhinha e o porco vão ser amigos. 

J   x Para ir ao posto de saúde para vacinar. 

E a palavra bobear significa o que no 

cartaz? Senão tomar vai ficar doente. 

  X Respondeu certo: Que a velhinha vai 
cuidar do porco. 

K X   Não soube responder.   X Respondeu corretamente: Que ela vai 
ficar com o porco. 

L X   Não soube responder.   X Respondeu corretamente. Que a 
velhinha criava um porco. 

M   x Para tomar a vacina. E bobear? Se 

bobear passa mal. 
  X Respondeu corretamente. Que a 

velhinha criou um porco. 

N   x Para tomar a vacina. E a palavra 

bobear? Quer dizer não esquecer de ir 

para o médico. 

    
Não fez avaliação final. 

O X   Não soube responder.     
Não fez avaliação final. 

P   x Para vacinar. E a palavra bobear? Não 

pode fazer coisa boba no hospital para 

não vacinar no lugar errado. Não pode 

ficar sem vacinar senão fica doente. 

    
Não fez avaliação final. 

Q   x Para não ficar doente. X   Não soube responder. 

R X   Não soube responder.   X Respondeu corretamente. Disse que vai 

falar de uma vovó que ama um porco e 
assim como Rita ama a ovelha negra. 

 Nível 1 ( N 1) : capacidades ainda não desenvolvidas 

 Nível 2 ( N 2) : capacidades em desenvolvimento (domínio parcial ou transição de níveis) 

Nível 3 ( N 3): capacidades já consolidadas pelos alunos. 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

No que diz respeito à capacidade formulação de hipóteses, tanto no 

diagnóstico como na avaliação final, consideramos ainda não desenvolvido a 

referida capacidade, o aluno que não conseguiu formular hipóteses a partir da 

informação que o cartaz transmitiu; já consolidado quando o aluno conseguiu 

responder a partir do levantamento das hipóteses. Segue o Quadro 13, com o 
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diagnóstico de leitura, que foi elaborado a partir da aplicação das questões que se 

referem à leitura de palavras, frases e texto simples (questões 1, 2, 3 e 4). 

 
Quadro 13 - Diagnóstico da leitura com base nas questões 
Aluno (a) Lê com 

autonomia 
Lê com ajuda Não lê OBSERVAÇÕES 

A  X  Lê palavras de padrões simples. 

B  X  Lê silabando com dificuldade. 

C  X   

D  X  Lê silabando com muita dificuldade. 

E X    

F    
X 

Lê letra por letra, não consegue ler 
sílabas. 

G    
X 

Lê letra por letra, consegue ler 
palavras de padrões simples com 
dificuldade. 

H  X  Lê silabando com muita dificuldade. 

I  X  Lê silabando  

J X    

K 

 
 X  Lê silabando sem dificuldade. 

L X    

M  X  Lê silabando. 

N  X  Lê silabando, tem dificuldade de ler 
palavras de padrões complexos. 

O   X  

P  X  Lê silabando. 

Q  X  Lê silabando 

R   X  

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Assim, chegamos à seguinte conclusão: 2 alunos liam as palavras letra por 

letra; 11 alunos leram com ajuda, uma leitura do tipo silabada, lenta, com pausas 

truncadas sem entoação; e 3 alunos leram com autonomia.  

A partir dos resultados da avaliação diagnóstica, elaboramos as atividades 

de leitura. Esse procedimento foi imprescindível, uma vez que propiciou o 
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conhecimento sobre o nível de leitura dos alunos, sendo, portanto, um indicativo 

para propor um ensino de leitura como processo.  

 

3.2 Planejamento com a professora: possibilidades e desafios 

 

O planejamento foi um momento em que a pesquisadora e a professora se 

reuniram para delinear como seria o trabalho pedagógico com a leitura em sala de 

aula. Era realizado às sextas-feiras no horário de AC (Atividade Complementar dos 

professores da rede de ensino). O planejamento é um instrumento por meio do qual 

o professor assegura a autonomia e, consequentemente, sua formação (BATISTA, 

2005). 

Segundo Cafiero (2010, p.92), “uma boa aula de leitura começa pelo 

planejamento”, pois, por meio deste, o professor propõe atividades de leitura que 

promovam o desenvolvimento das capacidades, que seus alunos precisam  

desenvolver, para se tornarem leitores proficientes.” Assim, tínhamos indicadores,  

obtidos a partir do diagnóstico, de quais capacidades teriam que ser ensinadas, 

tendo como parâmetro a matriz de referência. 

Esse momento aconteceu de maneira descontraída, em que conversamos 

sobre as questões concernentes à teoria. No entanto, algumas vezes, o tempo não 

foi suficiente, pois o planejamento tem carga horária de duas horas por semana. 

Para vencermos esse desafio, recorremos à tecnologia, trocando e-mails a fim de 

organizar as sequências que seriam desenvolvidas. 

No que tange à elucidação do princípio teórico, que sustentou a pesquisa, 

explicamos à professora os conceitos a respeito da leitura como processo. 

Explicitamos as vantagens quanto ao aprendizado da leitura para os alunos, 

salientando que poderiam compreender os textos a partir de um ensino que 

desenvolveria suas capacidades, referentes ao saber fazer para chegar à condição 

de leitor competente (CAFIERO, 2005). 

Conversamos sobre as capacidades que seriam trabalhadas: capacidade 

referente aos efeitos de sentidos que demonstramos por meio de imagens, cores, 

tamanhos das letras, utilizados pelos autores dos livros para chamar a atenção do 

leitor e assim contribuir para a construção da compreensão; capacidade de fazer 

uma representação global do texto, no que diz respeito à identificação do assunto 
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principal. Detectamos que essa última capacidade deveria ser a mais trabalhada, 

devido à dificuldade apresentada pelos alunos. 

Durante esse momento, a pesquisadora disse que, entre as capacidades 

necessárias para a compreensão leitora, estava a de localização explícita que 

advém das seguintes perguntas: o quê? onde? quando? com quem? Tal capacidade 

mostrou-se a mais desenvolvida pelos participantes da pesquisa.  

Quanto ao gênero, optamos por um pertencente à esfera literária, uma vez 

que diverte, propicia prazer estético e informa. Apresentamos também a atividade de 

leitura dividida didaticamente, para organizar o ensino em três momentos: antes, 

durante e depois da leitura (SOLÉ, 1998). Essa sequência auxilia o aluno a aprender 

estratégias de compreensão leitora e permite que adquira consciência de algumas 

dessas estratégias, que são os meios pelos quais a compreensão de um texto se 

efetiva. Desse modo, o aluno poderá antecipar informações, formular hipóteses e 

inferir o significado pelo contexto no processo da leitura de um texto. 

O período de planejamento favoreceu uma aprendizagem mútua num clima 

de diálogo, confiança e respeito, pois, enquanto a pesquisadora elucidava o princípio 

teórico-metodológico da leitura como processo da pesquisa, a professora esclarecia 

aspectos que seriam necessários para o desenvolvimento da pesquisa na sala de 

aula, tais como: quantidade de alunos, perfil da turma e de cada aluno, frequência, 

participação dos pais na escola. 

Os momentos de planejamento oportunizaram, à pesquisadora e à 

professora, uma formação continuada, pois acreditamos que é um dos caminhos 

para promover perspectivas diversificadas de práticas escolares. A análise desse 

processo desvenda, em parte, o cotidiano da sala de aula, expondo as dificuldades, 

as conquistas, os avanços e os desafios do professor de alfabetização. A realidade 

muda e o saber construído precisa ser revisto e ampliado sempre. 

 

3.3 A seleção das obras literárias na pesquisa 

 

As obras literárias trabalhados, nesta pesquisa, foram selecionadas pela 

possibilidade de utilizar o potencial atrativo que as narrativas possuem, para suscitar 

o imaginário, o encantamento e o deleite. Além disso, podem proporcionar, no 

ambiente escolar, o desenvolvimento com o texto que produz conhecimento e 

diversão, sobretudo, nos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Uma proposta desenvolvida, a partir das narrativas literárias, evidenciou 

novos modos de ver o mundo, de viver, de pensar, visto que esse aprendizado está 

na sua própria essência. Isso se deve ao fato de a literatura ocupar-se da 

representação do mundo circundante, proporcionando ao público infantil a condição 

necessária para elaborar de forma significativa os dados da realidade e a sua 

interação com a mesma.  

A seleção dos livros de literatura infantil obedeceu aos critérios de qualidade 

textual, temática e gráfica, critérios estabelecidos pelo Programa Nacional Biblioteca 

da Escola (PNBE), gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), que consiste em uma política pública de incentivo à leitura e à 

formação de leitores. A respeito do FNDE, Paiva (2014) diz que o 

 
[...] programa é executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), em parceria com a Secretaria de Educação Básica do 
MEC e destina-se à composição e distribuição de acervos de literatura para 
as bibliotecas das escolas públicas brasileiras que atendem a todos os 
segmentos da Educação Básica. Em 2013, mais uma política foi implantada, 
envolvendo a literatura e a leitura literária. Desta vez, no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), selecionando acervos 
de literatura para as salas de aula dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental (PAIVA, 2014, s\p).  

 

Temos, desse modo, uma política pública que tem como meta corroborar a 

formação do leitor. Nesse sentido, tal política, ao disponibilizar obras para as 

escolas, permite que uma parcela da população menos favorecida tenha acesso a 

esses bens culturais e, possam desenvolver suas potencialidades em torno da 

leitura. 

A professora e a pesquisadora selecionaram as obras literárias para o 

desenvolvimento das aulas a partir do acervo disponível pelo programa mencionado. 

Para tanto, analisamos um total de 7 caixas, tendo 25 livros em cada uma. Dessas 

caixas, duas pertenciam ao Programa Alfabetização na Idade Certa 

(2013/2014/2015), com obras voltadas, especificamente, para o 1º ano do ciclo da 

alfabetização. Assim, selecionamos “Até as princesas soltam pum”, “Os três 

jacarezinhos” e “Mamãe é um lobo!”. E nas duas caixas direcionadas aos anos 

iniciais do ensino fundamental (2014), pertencentes ao PNBE, escolhemos “A 

bruxinha e o dragão”, “Chapeuzinho Amarelo” e “A ovelha negra da Rita”. 

Os livros do Programa Alfabetização na Idade Certa não têm o selo do 

PNBE. No entanto, as obras lidas a partir deste Programa atendem também os 
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mesmos critérios propostos pelo PNBE. Chegamos a essa conclusão, porque as 

obras, lidas no desenvolvimento da pesquisa, têm valor estético, os textos não têm 

fins utilitários e os temas despertam o interesse dos alunos. 

O momento da seleção desses livros não foi fácil devido à variedade de 

temáticas. Assim, chegamos ao consenso de escolhermos três20 livros de narrativas 

que releram o clássico conto de Perrault21 e histórias que tivessem enredos que 

apresentassem animais com características humanas, personagens que tivessem 

atitudes próprias dos humanos. 

Nessa dinâmica, foi preciso que o professor/mediador reconhecesse e 

valorizasse as obras enviadas para a escola por meio do PNBE, pois contribuem 

para a dimensão prazerosa e lúdica proporcionada pela leitura. Além do fato de que 

a leitura tem a prerrogativa de transportar os leitores para lugares longínquos, 

estimulando assim a imaginação da criança. 

Segundo Coelho (2000), no desenvolvimento de atividades de leitura com 

livros de literatura infantil, é necessário considerar o nível cognitivo das crianças de 

6 e 7 anos:  “nessa aventura espiritual que é a leitura, muitos são os fatores em jogo. 

Entre os mais importantes está a necessária adequação dos textos às diversas 

etapas do desenvolvimento infantil/juvenil” (COELHO, 2000, p.32). 

O PNBE (2014) proporciona uma perspectiva prazerosa em torno da leitura 

e, consequentemente, gera uma contribuição significativa para a formação do leitor, 

pois cada acervo é formado com diferentes categorias de livro e diferentes gêneros, 

que apresentam  qualidade textual, temática e gráfica. Esses aspectos convergem 

para uma proposta que pode proporcionar à criança a oportunidade de estabelecer 

contato com o mundo ficcional, ampliar seu repertório cultural, aumentar sua 

familiaridade com a língua e desenvolver o comportamento de leitor.  

A qualidade textual (PNBE, 2014) refere-se aos aspectos éticos, estéticos e 

literários, na estruturação narrativa, na poética ou imagética, numa escolha 

vocabular que respeite e amplie o repertório linguístico da criança. 

                                                             
20

 As obras que fizeram a releitura dos contos de Perrault são: Os três jacarezinhos, Mamãe é um 
lobo e Chapeuzinho amarelo.  

21
 A literatura infantil começou a ser difundida pelo célebre escritor francês Charles Perrault (1628-
1703), que coletou e adaptou as lendas e as histórias da tradição e do folclore oral, alcançando a 
consagração de sua obra com a coletânea para crianças Contos da Mamãe Gansa 
(ABRAMOVICH, 2009).  
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A qualidade textual evidencia a importância de se selecionar textos literários 

que contemplem a dimensão estética22, isto é, a forma como o texto foi escrito, 

numa linguagem específica para atrair a atenção do leitor e possibilitar múltiplas 

relações de sentidos. Paiva, Paulino e Passos (2006) defendem a ideia de que 

quando se trabalha com a leitura literária, alcançar a dimensão estética é 

fundamental. 

Quanto à qualidade textual, o PNBE (2014) parte da premissa de que os 

textos literários não devem ser usados para fins moralizantes. O referido programa 

defende a valorização da dimensão estética imbricada no texto literário, visto que a 

literatura valoriza o pensamento, possibilita a construção de ideias, ajuda a criança 

com seus medos, anseios, sonhos e suas frustrações, de modo a enriquecer sua 

própria experiência de vida. 

Em relação à qualidade temática (PNBE, 2014), considera-se a diversidade 

e a adequação dos temas, que devem ser de interesse das crianças e devem estar 

relacionados aos diferentes contextos sociais e culturais, bem como ao nível de 

conhecimentos prévios que as mesmas possuem.  

O critério estabelecido foi necessário, pois as narrativas selecionadas 

consideraram o conhecimento de mundo da criança, seus valores e vivências, 

atrelados ao contexto cultural, que fazem parte do repertório infantil. Esse critério 

oportunizou ao leitor iniciante acionar seus conhecimentos prévios a respeito da 

história que estava sendo lida pela professora.  

A qualidade gráfica (PNBE, 2014) diz respeito a um projeto que é capaz de 

motivar e enriquecer o processo interativo entre o leitor e o livro, articulando o texto 

e as ilustrações. Dessa maneira, os recursos gráficos adéquam-se à etapa inicial da 

aquisição da escrita e da leitura. 

Assim, coube à professora e à pesquisadora, a partir dos livros do acervo do 

(PNBE, 2014) disponíveis na escola, proporcionar, aos alunos, momentos em que a 

leitura literária fosse trabalhada de forma prazerosa, de maneira a estabelecer uma 

relação harmoniosa entre o texto literário e o leitor.  

Segundo Coelho (2000, p.11), “a formação do pequeno leitor deve começar 

bem cedo e prosseguir em gradativo aprofundamento até o final de seu ciclo de 

                                                             
22

 Na dimensão estética, o autor faz uso específico e complexo da língua, explora recursos do 
sistema linguístico - os sons, as rimas, as metáforas, as metonímias, o sentido das palavras e a 
organização frasal (PASQUALINI, 2007). 
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estudos na escola”. Esse contato com o gênero literário deve iniciar-se ainda na 

educação infantil e prosseguir até a fase adulta. 

O papel da leitura na vida das crianças e dos jovens é essencial, pois 

contribui para a formação desses leitores, de maneira que o hábito da leitura e a 

aquisição de conhecimento possibilitem o desenvolvimento de seu senso crítico e, 

por conseguinte, permitindo a intervenção desses sujeitos no contexto social em que 

vivem. 

Nesse sentido, a partir da leitura, esperamos que essas crianças sejam 

preparadas para exercer sua cidadania. A leitura é mais do que uma atividade 

escola, é uma competência que confere, ao leitor, meios de inserção numa 

sociedade que exige dos cidadãos capacidades cada vez mais complexas. 

 

3.4 As aulas de leitura 

 

Uma das etapas de realização da pesquisa foi o desenvolvimento de um 

trabalho de leitura como processo, em sala de aula, com alunos, professora e 

pesquisadora. Assim, os alunos sentaram-se em círculo, de tal maneira que fosse 

possível um visualizar o outro. Depois de organizados, acontecia a leitura de uma 

obra literária. Essa organização foi escolhida pelo fato de as crianças ainda estarem 

em processo de aquisição da língua escrita e a maioria ainda depender do professor 

para ler. Na tabela 2, apresentaremos a organização das aulas de leitura.  

 

Tabela 2 – Organização das aulas de leitura e as obras literárias 

SEÇÃO DATA OBRA LITERÁRIA AUTORIA/ ILUSTRAÇÃO 

1 09 / 11/ 2015 Até as princesas soltam pum Ilan Brenman / Lonit Zilberman 

2 17 / 11/ 2015 Os três jacarezinhos Helen Ketteman/ Will Terry 

3 10 / 12/ 2015 Mamãe é um lobo! Ilan Brenman / Gilles Eduar 

4  14 / 12/ 2015 A bruxinha e o dragão Jean-Claude R.Alphen 

5  21 / 01/ 2016 Chapeuzinho Amarelo Chico Buarque / Ziraldo Alves 

6  02 / 02/ 2016 A ovelha negra da Rita Silvana de Menezes 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 
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A primeira seção de leitura foi desenvolvida com a história “Até as princesas 

soltam pum”.  O livro conta a história de uma menina que descobre, junto com seu 

pai, histórias sobre a intimidade das princesas, como, por exemplo, que as mesmas 

soltavam puns nos clássicos de suas histórias tradicionais. Com bom humor, o autor 

mostra como até as princesas mais lindas do mundo podem ter os seus 

segredinhos, desconstruindo assim o imaginário de perfeição criado em torno das 

princesas. 

Para a segunda seção, foi escolhida a obra “Os três jacarezinhos”. A obra 

conta a seguinte história: três jacarezinhos saem de casa para viver por conta 

própria em um pântano. Jaca Primeiro constrói uma bela casa de pedras. Para Jaca 

Segundo, pedras dão muito trabalho; ele então faz sua casa com galhos. E a casa 

de areia de Jaca Terceiro é a mais fácil de construir! Mas quando o Javali Bundudo 

aparece, qual casa é forte o suficiente para enfrentar a bum-bundada dele?  

A terceira seção de leitura foi realizada com a obra literária “Mamãe é um 

lobo!”. A obra apresenta a seguinte sinopse: Isabela descobriu que podia fazer teatro 

em qualquer lugar. Num sábado à tarde, depois do almoço, algo extraordinário 

aconteceu na sala da casa dessa menina sonhadora. O que será? 

O desenvolvimento da quarta seção de leitura foi realizado com o livro “A 

bruxinha e o dragão”. O livro tem a seguinte sinopse: Um pai protetor tenta a todo 

custo atender às vontades da filha, que é muito caprichosa e não vai arredar o pé 

enquanto não encontrar um dragão de estimação perfeito. Mas, como além de pai 

ele também é bruxo, a única solução que encontra para tamanho desafio é se 

transformar, ele próprio, em um dragão! E não é que dá certo? A menina, sem saber 

que aquele ali à sua frente é o pai, logo simpatiza com o dragãozinho... E assim o 

tempo passa, os dois crescem sempre juntos e em meio a muita confusão, até que 

chega o tão temido dia: aquele em que o dragão-mago precisa deixar a sua bruxinha 

abrir as próprias asas e seguir o seu caminho. 

O quinto livro da seção de leitura foi “Chapeuzinho Amarelo”. O livro 

apresenta a seguinte sinopse: Chapeuzinho é uma bela menina que sofre de um mal 

terrível sente medo do medo. Enfrentando o desconhecido, „o lobo‟, ela supera 

medos, inseguranças e descobre a alegria de viver. Com sensibilidade, Chico 

Buarque, compositor e escritor, constrói um texto em que a linguagem é um grande 

jogo.  
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O sexto e último livro das seções de leitura foi “A ovelha negra da Rita”, que 

tem a seguinte sinopse: Quem disse que o melhor amigo do homem é o cachorro? 

Pois para Rita a amizade nasceu mesmo com uma ovelhinha nascida negra, em 

meio a suas irmãs costumeiramente branquinhas. Juntas, elas exploram o mundo e 

fazem da vida uma aventura cheia de descobertas. E o companheirismo entre elas é 

tão grande que, quando a menina fica doente, é a ovelhinha quem encontra a 

melhor solução, sensibilizando grandes e pequenos leitores com o sentido das 

relações entre seres vivos de todos os tipos. 

O desenvolvimento das aulas de leitura, com as obras selecionadas pela 

professora e a pesquisadora, teve os seguintes objetivos: 

 

 Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura; 

 Desenvolver capacidades necessárias à leitura 

compreensiva; 

 Identificar finalidades e funções da leitura em função do 

reconhecimento do suporte, do gênero e da contextualização; 

 Trabalhar a narração identificando o conflito gerador; 

 Oportunizar aos alunos a leitura realizada por um leitor 

experiente. 

 

As sequências desenvolvidas consideraram as seguintes capacidades de 

leitura trabalhadas no texto: capacidade quanto ao gênero, ao uso de estratégias 

que contribuem para ler melhor, à percepção de efeitos de sentido, às implicações 

do gênero, à construção de uma representação global do texto. Tais capacidades 

relacionam-se com o processamento da coerência do texto e de sua decodificação. 

A seguir descreveremos os procedimentos desenvolvidos nas aulas.  

O procedimento concernente à sequência de atividade de leitura 

compreendeu três momentos distintos definidos metodologicamente como o “antes”, 

o “durante” e o “depois” da leitura (SOLÉ, 1998). Foram realizadas as leituras de 

seis narrativas. A seguir descreveremos a organização de cada uma 

separadamente.   

Apresentamos a frequência dos alunos por aula por sequências 

desenvolvidas (QUADRO 14). Explicaremos a discrepância relativa ao número de 

participantes das duas primeiras seções em relação à terceira seção. As duas 
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primeiras seções contaram com a participação de um número superior de alunos em 

relação à terceira, pois, no período de realização desta última, ocorreu uma séria 

crise de abastecimento de água em toda a cidade de Itabuna, fator que contribuiu 

para a baixa frequência.  

 
 
Quadro 14 – Registro de frequência dos alunos nas seções de leitura 

 
Alunos 

participantes 

ATIVIDADE 
(Leitura em sala de aula) 

OBRA LITERÁRIA 

Até as 
princesas 

soltam pum. 

Os três 
jacarezinhos 

Mamãe é 
um lobo! 

A bruxinha 
e o dragão 

Chapeuzinho 
Amarelo 

A ovelha 
negra da 

Rita 

A           

B           

C             

D        

E          

F           

G         

H            

I             

J           

K           

L            

M             

N            

O       

P          

Q            

R          

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 
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3.4.1 Seção de leitura: “Até as princesas soltam pum”. 

 

 

Conteúdos: compreensão da ideia principal do 
texto, construção de antecipações coerentes com 
a história, intertextualidade, identificação do 
conflito gerador e recapitulação da história. 
 
Carga horária: Três horas  
 
Tipos de Leitura: Em voz alta, compartilhada, 
colaborativa e de imagens. 
 
Data: 09/11/2015 

 

 

Quadro 15 – Orientações para a aula de leitura 

 
ORIENTAÇÕES PARA AULA  

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 

 
 
 
 
 
 
ANTES DA 
LEITURA 

- Ler o livro antecipadamente e 
planejar as possibilidades para 
a compreensão leitora dos 
alunos; 
 
 
 
 
- Na sequência, tente verificar 
as lembranças que os alunos 
têm dos contos de fadas e os 
desafiar a contar uma história 
desse gênero de cor; 
(Intertextualidade). 

- Hoje nós vamos ler o livro “Até as princesas 
soltam pum,” Vocês já conhecem essa história? 
O autor é Ilan Brenman, alguém já ouviu ou leu 
outra história desse escritor? (Levantamento de 
hipóteses) 
- Por que a capa do livro é rosa e o título da 
história está colorido de rosa pink brilhante? 
(Levantamento de hipóteses e ativação de 
conhecimento prévio) 
- Quem conhece outras histórias que têm 
princesas; (Levantamento de hipóteses). 
 

 
 
 
 
 

DURANTE A 
LEITURA 

- Verificar durante a leitura 
feita pelo professor se as 
hipóteses levantadas a partir 
do título foram confirmadas ou 
refutadas, se o texto realmente 
fala sobre princesas e quais 
são as princesas que o texto 
menciona; 
- Solicitar a uma criança que 
relembre os trechos dos 
contos clássicos mencionados 
no livro. Se nenhuma criança 
lembrar o mediador deverá 
compartilhar com a classe; 
(Intertextualidade) 
 

- Levanta a seguinte discussão: vocês acham 
que as princesas soltam pum? Para tanto, dar 
uma pausa no trecho que suscita a pergunta. 
“Depois de chegar da escola, Laura chamou o 
pai e perguntou: - As princesas soltam pum? 
(Trecho da p.6). 
- Qual o significado da palavra estufada no 
trecho abaixo? 
“A comida dos anões era muito gordurosa, eles 
gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos 
de todos os tipos, bolos de abricó... A Branca de 
Neve já estava “estufada” com toda aquela 
comida cheia de colesterol”. (Trecho da p.19). 
(Inferir o significado da palavra) 
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DEPOIS DA 
LEITURA 

 
 

Depois da leitura realizada 
pela professora, promover a 
atividade. Providenciar um 
tapete de TNT, fichas 
coloridas com questões sobre 
o texto e um dado com os 
lados nas cores das fichas. 
 
Estender o tapete no centro da 
sala com as fichas coloridas 
em cima. Organizar os alunos 
em volta do tapete e informar 
que cada um, na sua vez, irá 
jogar o dado. A cor que cair 
deverá orientar a ficha que 
será retirada do tapete. O 
aluno lerá a pergunta da ficha 
e responderá. 

1) Quais princesas de outras histórias são 
citadas nesta história?  (Intertextualidade) 
2) Por que o pai de Laura sabia das  
informações referentes às princesas?  
(Localização de informação explícita) 
3) Diga o nome de dois contos de fadas que 
também têm princesas em suas histórias e não 
foram citadas na história; (Ativação de 
conhecimentos prévios) 
4) O que aconteceu na história que levou Isabela 
a perguntar ao pai se as princesas soltam pum? 
(Identificação do conflito gerador) 
5) Para você, O título está adequado à história? 
Que outro título você daria a história? 
(Representação global do texto) 
6) Qual outro final poderia ter a história.( 
Representação global do texto) 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Antes da Leitura 

 

Na primeira etapa, apresentamos o livro de literatura infantil, que foi lido pela 

pesquisadora, uma vez que os alunos estavam em processo de aquisição da leitura, 

conforme diagnóstico apresentado.  

Após a apresentação da capa do livro, foi pedido aos leitores que 

antecipassem informações, já que a capa oferecia pistas contextuais que forneciam 

sentido à compreensão do texto. Assim, no “antes da leitura” (SOLÉ, 1998), 

ativamos os conhecimentos prévios das crianças, a partir da seguinte questão: “o 

que eu sei sobre esta história?”. Falamos um pouco sobre o referido tema, 

incentivando a exposição de ideias por parte dos alunos, suscitando a formulação de 

hipóteses a partir de seus conhecimentos prévios. 

A ativação dos conhecimentos prévios na leitura foi um fator imprescindível, 

pois esse procedimento contribuiu para a compreensão do texto. A ativação de 

conhecimentos prévios envolveu conhecimento de mundo, suas vivências, crenças, 

valores do leitor (KLEIMAN, 2013). Constatamos, na prática, essa afirmativa da 

pesquisadora quando, no processo, perguntamos às crianças por que a capa do 

livro era rosa e o título da história estava colorido de rosa pink brilhante. 

 
Aluno C: Porque princesa é menina e menina gosta de rosa. 
Pesquisadora: Por que as letras da capa são cor de rosa brilhante? 
Aluno C: Porque meninas gostam de tudo brilhoso.  
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Dessa maneira, para o aluno C, a compreensão do texto se inicia a partir de 

perguntas que acionam conhecimentos que se encontram armazenados em sua 

memória, explicitando sua crença de que, normalmente, princesas e meninas 

gostam de brilhantismo e glamour.  

Ainda nesse contexto, os alunos levantaram hipóteses pertinentes, pois 

quando a pesquisadora pediu para falarem de histórias que tinha princesas, 

imediatamente disseram: 

 
Aluna J: A Bela Adormecida; 
Aluna Q: A Bela e a Fera;  
Aluna M: Ariel; 
Aluna N: Cinderela. 

 

Oportunizar o levantamento de hipóteses foi pertinente, uma vez que tal 

procedimento auxiliou os alunos a anteciparem informações, fazerem predições com 

base em pistas dadas pelo autor, já na capa do livro. Essa possibilidade foi 

favorável, porque, no processo da leitura, contribuiu para a verificação das hipóteses 

levantadas, considerando as predições sinalizadas pelo texto sobre princesas e 

quais as princesas mencionadas pelo texto. 

 

Durante a Leitura 

 

Na segunda etapa, “durante a leitura” (SOLÉ, 1998), os alunos, na condição 

de ouvintes, checaram se as hipóteses foram confirmadas ou refutadas. Esse 

processo foi entendido como a construção da compreensão que se dá na medida 

em que se socializa o que foi entendido sobre o texto. Essa perspectiva configurou-

se em leitura compartilhada, uma vez que possibilitou aos alunos, professor e 

pesquisadora realizarem novas previsões e perguntas sobre o texto, com o intuito de 

construir a compreensão de forma conjunta. 

Dessa forma, a pesquisadora levantou a seguinte discussão: vocês acham 

que as princesas soltam pum? Logo em seguida foi dada uma pausa no trecho que 

suscitou a pergunta. 

 
Aluna J: As princesas soltam pum não!  O certo é: até as princesas soltam 
pum.  
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O uso da palavra até foi pertinente visto que, segundo (ALMEIDA, 2009)23, a 

mesma é classificada como advérbio.  Desse modo, a palavra até, ressaltada na fala 

da aluna J, durante a leitura do livro “Até as princesas soltam pum”, denotou a ideia 

de inclusão. Partindo dessa inferência, a pesquisadora questionou: Por que até as 

princesas? 

 
Aluna M: Porque são humanas. 
Aluna Q: Não, porque a gente nunca vê.  
Pesquisadora: E por que nunca a gente vê?  
Aluno C: Porque ninguém pode saber. 
Pesquisadora: Nos livros de conto de fadas ninguém nunca escreveu sobre 
o pum soltado pelas princesas. Também nos filmes ninguém mostra. 
Aluno P: Na TV tudo que passa é falso. 
Pesquisadora: É verdade, apesar de ser linda, cheirosa, arrumada, as 
princesas são seres humanos que têm necessidade de soltar pum, fazer xixi 
como qualquer pessoa normal que não seja uma realeza. Muito Bem J, isso 
demonstra que você está atenta à história. 

 

Nesse contexto de discussões sobre trechos da história, a pesquisadora 

emitiu seu posicionamento sobre o enredo dizendo: 

 
Pesquisadora: Gostei da história, porque mostrou que as princesas têm 
necessidades como nós, que não moramos em castelos. Desde crianças 
ouvi essas histórias de contos de fadas e nunca parei para pensar que as 
princesas, assim como nós, soltam pum. 

 

Agindo dessa maneira, a pesquisadora socializou com o grupo suas 

impressões, demonstrando à classe o seu comportamento de leitora experiente, e 

consequentemente, sendo modelo. Nessa perspectiva, o professor tem o papel de 

ser mediador entre o leitor e o autor e, sobretudo, de apresentar-se como modelo 

(KLEIMAN, 2008). 

Foi nessa dinâmica de troca de impressões sobre o texto que pedimos aos 

ouvintes/leitores, na ocasião, para descobrirem o significado mais adequado da 

palavra “estufada” a partir do texto. “A comida dos anões era muito gordurosa, eles 

gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos de todos os tipos, bolos de 

abricó... A Branca de Neve já estava “estufada” com toda aquela comida cheia de 

colesterol”.  

                                                             
23

 Hodiernamente, a partir da uniformização e simplificação da NGB (Nomenclatura Gramatical 

Brasileira)
23

, algumas palavras ou locuções passaram a ter uma classificação à parte, sem um nome 
especial para a categoria.  Assim, a análise destas palavras ou locuções deve ser feita de acordo 
com a ideia que estas indicam, tais como: inclusão, exclusão, designação, realce, retificação ou 
situação. 
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Pesquisadora: Qual o significado da palavra estufada? Vou ler novamente 
o trecho. 
Aluna J: Quer dizer cheia, barriga cheia. 
Aluna H: Enjoada. 
 

 

As crianças J e H fizeram inferências, essa informação não estava explícita, 

mas o autor sugeriu a partir da escrita do texto (MARCUSHI, 2009), quando 

escreveu que a comida era gordurosa, já que, geralmente, comidas à base de 

repolho deixam as pessoas com a barriga inchada (essa hortaliça tem um 

processamento que emite gases no momento da digestão). As crianças também 

utilizaram o contexto para chegar a essa conclusão, uma vez que, a situação 

descrita estava diretamente associada ao momento da refeição. Outro fator que 

também contribuiu para a inferência das crianças foi a imagem, que mostrou Branca 

de Neve com aparência de enjoo, provando que há complementaridade entre texto e 

imagem (SANTAELLA, 2012). 

Assim, o contexto em que a palavra apareceu no texto, contribuiu no 

processo de compreensão leitora. Esse tipo de inferência demonstrou que crianças 

na alfabetização têm condições de realizar inferência, para tanto, basta que as 

mesmas tenham oportunidades para fazê-las. 

 

Depois da Leitura 

 

A última etapa, “depois da leitura”, consiste na identificação da ideia principal 

do texto e esse processo se deu a partir da consolidação das etapas anteriores. 

No momento “depois da leitura”, formulamos perguntas centradas no 

aprofundamento da história. 

Dessa maneira, retornamos aos aspectos do enredo para verificar a 

compreensão do texto lido. Iniciamos a leitura com a seguinte pergunta: 

 
Pesquisadora: Quais princesas de outras histórias são citadas no livro? 
Aluno C: Cinderela. 
Aluna J: Branca de Neve. 
Aluna H: Ariel. 
 

A compreensão de um texto perpassa pela questão da intertextualidade, que 

diz respeito ao processo de relacionar um texto com outros. As crianças fizeram 
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essa relação com facilidade. Assim, demonstraram que estavam construindo a 

compreensão global da história. Para Cafiero (2005), a relação de intertextualidade 

está intrínseca à habilidade de construir uma representação global do texto. 

Na segunda questão, surgiu uma situação que não fora planejada pela 

pesquisadora. Quando foi feita a leitura do seguinte trecho: “O pai de Laura fez cara 

de mistério, levou a filha a seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase 

sussurrando: Este é o livro das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura 

disparou. O livro secreto das princesas” (trechos das p.12-13). Nesse instante, 

emergiu, da parte da pesquisadora, a necessidade de explorar a imagem da capa do 

livro que o pai da menina havia pegado na biblioteca intitulado: “O livro secreto das 

princesas”. Assim, chamamos à atenção para a palavra secreto. 

 
Pesquisadora: O que é secreto?  
Aluna H: Que ninguém pode saber. 
Aluna J: Para que ninguém soubesse. 
Pesquisadora: Dessa parte da história que os livros não contam. 
Pesquisadora: O livro secreto das princesas vai contar coisas que ninguém 
sabe e hoje, vamos descobrir aqui nessa escola!!! 
Aluno C: Agora vamos descobrir esses segredos. 
Pesquisadora: As princesas têm coisas que não podem ser contadas para 
ninguém, a TV não revela, não estão escritos nos livros de conto de fadas... 
Aluna G: Que você vai contar agora. 
Pesquisadora: Esse livro é hiper, super, mega secreto, não contem para 

ninguém. 
 

Nessa etapa, retomamos, novamente, a leitura de trechos das histórias 

trazendo à tona elementos da narrativa que foram tratados no antes da leitura. 

Dessa maneira, o depois da leitura configurou-se como o durante. Essa situação só 

vem corroborar o que postula Solé (1998), já que a leitura é um processo contínuo 

de formulação e verificação de hipóteses sobre o que sucede no texto. 

As etapas sugeridas por Solé (1998) interagem, formando uma rede para 

auxiliar as crianças na compreensão leitora. Assim, as estratégias, na dimensão do 

ensino, não podem ser tratadas como um método ou técnica para serem 

desenvolvidos de forma rígida. Tal situação aconteceu com a sequência de leitura 

proposta, que, na aplicação, indicou não haver possibilidades de planejá-la com 

limites claros, estabelecendo, com precisão, o que aconteceu no antes, durante e 

depois da leitura (SOLÉ, 1998).  

Essa proposição ficou evidenciada no desenvolvimento da aula, já que o 

planejado sofreu modificações no percurso e nos encaminhamentos de alguns 
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trechos. Isso ocorreu, porque o processo considera os leitores com suas ideias, 

crenças, vivências, que são diferentes das da pesquisadora, que tem outros 

elementos culturais que a direcionam (KLEIMAN, 2013).   

Ainda nessa etapa, os alunos falaram das suas impressões sobre a história 

por meio das respostas dadas. Observamos que continuaram utilizando estratégias 

para compreender o texto, sobretudo a de verificação, pois tinham que recapitular a 

história. Entretanto, no momento da recapitulação, ainda havia alunos que não 

conseguiam pensar em outro título que correspondesse à ideia daquela história. O 

título da história é “Até as princesas soltam pum”. 

 
Pesquisadora: Que outro título vocês dariam à história? 
Aluna G: Bela Adormecida.  
Aluno F: Não daria outro título. 
Aluno P: Não daria também. 
Pesquisadora: Pense na história, o título tem que ter alguma relação com a 
história. Tente lembrar o que aconteceu, as personagens, o local onde 
aconteceu a história. 

 

Os alunos ficaram atentos ao que foi dito pela pesquisadora. 

 
Aluna H: Todas as princesas soltam pum.  
Pesquisadora: Quem mais quer dar outro título para a história. 
Aluna Q: Todas as princesas soltam pum. 
Aluna J: Também daria esse. 
 

Verificamos, a partir das respostas, que as crianças, H, Q e J ainda não 

haviam conseguido construir uma representação global do texto.  

 
Pesquisadora: Que outro final poderia ter a história? 
Aluna H: As princesas dormiram felizes mesmo soltando pum. 

 

Assim, as estratégias para os procedimentos do antes, durante e depois da 

leitura contribuíram como um meio de incentivo ao gosto pela leitura e, 

consequentemente, para a formação do leitor, visto que, no término da aula, as 

crianças pediram para olhar o livro e perguntaram se podiam levar para sua casa 

para que seus familiares lessem. Talvez esse seja o papel da escola: propiciar um 

ensino que desperte o gosto pela leitura numa articulação entre escola-família e 

família-escola. 
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3.4.2  Seção de leitura:  “Os três jacarezinhos” 

 

 

Conteúdos: compreensão da ideia principal do 
texto, construção de antecipações coerentes com 
a história, intertextualidade, identificação do 
conflito gerador e recapitulação da história. 
 
Carga horária: Três horas  
 
Tipos de Leitura: Em voz alta, compartilhada, 
colaborativa e de imagem. 
 
Data: 17/11/2015. 
 

 

Quadro 16 – Orientações para a aula de leitura 

 
ORIENTAÇÕES PARA AULA  

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 

 
 
 
 
 
 
ANTES DA 
LEITURA 

- Apresentar a capa do livro 
chamando atenção para o 
título, em seguida convidar as 
crianças a prestarem atenção 
especial no título “Os três 
jacarezinhos” e perguntar por 
que será que os três estão com 
bagagens. (levantamento de 
hipóteses) 
 

- Observar a imagem dos três jacarezinhos e 
perguntar por que será que o primeiro da fila usa 
óculos, o segundo usa chapéu de palha e o 
terceiro boné? (Levantamento de hipóteses, 
ativação de conhecimento prévio) 
- Perguntar aos alunos qual será a história. 
(levantamento de hipóteses)  
- Perguntar qual conto de fadas tem três animais 
que saem de casa e vão morar sozinhos. 
(intertextualidade) 

 
 
 
 
 

DURANTE A 
LEITURA 

-Verificar como os alunos 
formulam/modificam hipóteses. 
Ouvir os alunos e ajuda-los na 
elaboração de novas 
hipóteses. 

Prestem atenção ao trecho que vou ler: “[...] 
Algum tempo depois, um barulhão acordou Jaca 
Terceiro. – RONC, RONC! OINC, OINC! 
Jacarezinhos deixem-me entrar! Um jacarezinho 
macio estou a cheirar... (p.14). 
- Por que as palavras que representam a fala do 
Javali Bundudo estão escritas com letras 
grandes? (efeitos de sentido). 
- O estudante deve tentar inferir o significado da 
palavra „chacoalharam‟: “[...] Os três 
jacarezinhos chacoalharam de medo ao ouvir a 
terrível voz do Javali Bundudo, mas 
responderam: - Vá embora, seu porcão! Você e o 
seu bundão!”. (p. 27). (Inferir o significado da 
palavra) 
- O que vocês acham que vai acontecer?  
- Será que os três jacarezinhos vão escapar do 
Javali Bundudo?  
Observe a imagem das páginas 30, 31 e 
respondam: Será que o Javali Bundudo 
conseguirá pegar os três jacarezinhos? 
(Formulação de previsões)  
- Agora vou ler o que está escrito e vocês vão 
verificar se o que está escrito corresponde com o 
que vocês disseram. “[...] Mas os três 
jacarezinhos estavam prontos pra ele. – Péssima 
escolha! – gritaram. Quando o Javali Bundudo 
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finalmente conseguiu se livrar do aperto da 
chaminé, caiu bem em cima da grelha da 
churrasqueira de Jaca Primeiro”. (p. 32) 
(Verificação de hipóteses) 
 

 
 
 
 
 

DEPOIS DA 
LEITURA 

 
 

- Organizar um grande círculo 
com as crianças e fazer a 
brincadeira de repassar uma 
caixa enquanto todos cantam a 
canção pirulito que bate-bate. 
Quando a música parar, quem 
estiver com a caixa nas mãos 
responderá às perguntas. 
 

a) Por que o título da história é: Os três 
jacarezinhos? (representação global do texto) 
b) Na história “Os três jacarezinhos”, quem 
representa o lobo mau? (intertextualidade) 
c) Na história que acabamos de ler as casas 
foram feitas de quais materiais?      (localização 
de informação) 
d) O que aconteceu, na história, para que cada 
jacarezinho tivesse que construir sua própria 
casa? (identificação do conflito gerador) 
e) Invente outro final para a história. 
(representação global do texto) 
f) Que outro título você daria a história? 
(representação global do texto) 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015 / 2016). 

 

Antes da Leitura 

 

A etapa inicial consistiu em estabelecer relações significativas entre as 

experiências prévias do leitor ligadas ao enredo do livro. Para tanto, foi preciso que a 

mediadora e os alunos antecipassem informações acerca da ideia principal. Essa 

etapa, assim como as demais, exigiu cuidados no sentido de prender a atenção das 

crianças. Desse modo, foi preciso que o mediador conduzisse esse momento com 

tranquilidade para que os alunos pudessem se sentir seguros para participar da 

atividade. 

O professor preparou o grupo para a leitura, proporcionando um momento 

de concentração para ouvir a história. Nessa aventura que é a leitura, foi importante 

a adequação da narrativa à etapa de desenvolvimento da criança (COELHO, 2000). 

Assim, considerando sua faixa etária, elas foram convidadas, de imediato, a 

adentrarem no mundo da fantasia e do encantamento.  

Nesse contexto, foi apresentada a capa do livro. Em seguida, as crianças 

foram convidadas a observar e pensar sobre o título. 

 
Pesquisadora: Alguém conhece esta história que tem o título “Os três 
jacarezinhos”? 
Aluno C: Sim. 
Pesquisadora: O que será que tratará essa história? 
Aluna H: É igual à história dos três porquinhos. 
Aluna M: Eu já conheço. 
Pesquisadora: Por que será que os três estão com bagagens? 
Aluna L: Porque eles vão viajar. 
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Aluno C: Vão morar em outro lugar. 
Aluna M: Vão mudar de casa. 
Pesquisadora: Observem os três jacarezinhos. Por que será que o primeiro 
da fila usa óculos, o segundo usa chapéu de palha e o terceiro boné? 
Aluna G: Um está usando boné. 
Aluna H: Carregando um pau. 
Aluna L: Um chapéu. 

 

Com as respostas dos alunos, a pesquisadora percebeu que as ilustrações, 

apresentadas na capa do livro, não foram percebidas pelas crianças. Tais 

ilustrações referiam-se aos acessórios usados pelos jacarezinhos, tais como: óculos, 

boné, chapéu de palha. É recomendável que o professor auxilie os alunos a 

observarem a imagem da capa, pois esse procedimento propicia que o leitor realize 

antecipações para que, durante a leitura, possa checar suas predições. Para Solé 

(1998), toda leitura é um processo contínuo de formulação e verificação de 

hipóteses sobre o que sucede no texto.  

No decorrer desse processo, a pesquisadora perguntou:   

 
Pesquisadora: Qual é o conto de fadas que tem três animais que saem de 
casa e vão morar sozinhos? 
Aluna M: Três porquinhos. 
Aluna H: Os três porquinhos e o lobo mau. 
Pesquisadora: Muito bem crianças. Esta história que vou ler para vocês é 
uma releitura do conto os três porquinhos e o lobo mau.  

 

Outro aspecto que contribuiu para as antecipações por parte dos alunos foi 

que a história “Os três jacarezinhos” é um reconto do famoso conto de fadas “Os 

três porquinhos”, de modo que o livro tem um enredo que remete a outro texto 

conhecido pelas crianças. 

As crianças formularam hipóteses e fizeram previsões coerentes a partir das 

perguntas feitas. Assim, essa etapa possibilitou que elas fizessem suposições sobre 

o assunto do texto para que, posteriormente, confirmassem ou refutassem suas 

antecipações. 

 

Durante a Leitura 

 

Iniciamos essa etapa com a pausa protocolada a partir do seguinte trecho: 

“[...] Algum tempo depois, um barulhão acordou Jaca Terceiro. – RONC, RONC! 

OINC, OINC! Jacarezinhos deixe-me entrar! Um jacarezinho macio estou a 

cheirar...” (p.14). 
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Pesquisadora: Por que as palavras que representam a fala do Javali 
Bundudo estão escritas com letras grandes?  
Aluna M: Porque o Javali é forte. 
Aluna L: Ele é grande. 

 

No que tange ao trecho analisado, constatamos que os efeitos de sentido 

provocados pelo texto têm implicações positivas, uma vez que as crianças M e L 

conseguiram percebê-los.  

 
Pesquisadora: Quando o Javali dizia essa frase: jacarezinhos, deixem-me 
entrar! Um jacarezinho macio estou a cheirar; dois jacarezinhos macios 
estou a cheirar; três jacarezinhos macios estou a cheirar? 
Aluna Q: Quando o Javali ia atacar os jacarezinhos. 

 

A criança Q conseguiu, nesse momento, mobilizar a capacidade relacionada 

com o processamento da coerência do texto, que diz respeito à localização de 

informação. Para Cafiero (2010), essa capacidade é uma das mais simples e pode 

ser desenvolvida na formação inicial do leitor, tal procedimento depende do texto a 

ser trabalhado. 

 
Pesquisadora: A pesquisadora leu o seguinte trecho para que as crianças 
inferissem o significado da palavra chacoalharam. 
“[...] Os três jacarezinhos chacoalharam de medo ao ouvir a terrível voz do 
Javali Bundudo, mas responderam: - Vá embora, seu porcão! Você e o seu 
bundão!”.  
Pesquisadora: Qual o significado da palavra no trecho que eu acabei de 
ler? 
Aluna M: Tremeram de medo. 
Aluna L: Balançaram de medo do Javali Bundudo. 
 
 

Segundo Oller e Serra (2003), o significado de uma palavra pode ser 

compreendido a partir do texto. Esse momento oportunizou ao leitor descobrir o 

significado da palavra que não conhecia, mas que poderia ser inferido pelo contexto, 

sem precisar usar o dicionário. 

 
Pesquisadora: Mostrando a imagem das páginas 30, 31 pede que a 
observem e respondam: Será que o Javali Bundudo conseguirá pegar os 
três jacarezinhos?  
Pesquisadora: O que vocês acham que vai acontecer?  
Aluno I: Acho que ele vai pegar os jacarezinhos. 
Aluna Q: Os jacarezinhos vão escapar. 
Aluno C: Ele vai cair na grelha. 
Aluna M: Vai se queimar todo. 
Aluno C: Vai queimar o bumbum. 
Aluna L: Ele vai entrar pela chaminé. 
Pesquisadora: Será que os três jacarezinhos vão escapar do Javali 
Bundudo?  
Aluno I: Acho que sim. 
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Aluna N: Não! 
 
 

Nesse contexto, estimulamos os alunos a observarem uma imagem que 

envolveu as duas páginas do livro. A imagem, que apresentava o javali apertado e 

com os dentes travados, possibilitou aos alunos fazer previsões que o Javali 

Bundudo se daria mal. Nas aulas de leitura, foi preciso possibilitar a criação de 

hipóteses a partir das imagens e, no momento da leitura propriamente dita, verificar 

se as hipóteses foram plausíveis ou não (CAFIERO, 2010). 

 
Pesquisadora: Agora vou ler o que está escrito e vocês vão verificar se 
corresponde com o que vocês disseram. “[...] Mas os três jacarezinhos 
estavam prontos pra ele. – Péssima escolha! – gritaram. Quando o Javali 
Bundudo finalmente conseguiu se livrar do aperto da chaminé, caiu bem em 
cima da grelha da churrasqueira de Jaca Primeiro”.   

 

A indicação de Cafiero (2010) foi constatada no desenvolvimento desta 

pesquisa, pois os alunos apostaram na imagem e suas predições foram 

confirmadas. O Javali se deu mal. Segundo Cafiero (2010), as perguntas 

direcionadas do professor auxiliaram o aluno a verificar a finalidade das imagens 

utilizadas. 

A proposição de Cafiero (2010) foi corroborada, uma vez que a 

pesquisadora chamou a atenção para alguns detalhes: como a cara assustada do 

animal, os dentes cerrados e as chamas no final da página. O professor/mediador 

tem o papel de socializar o que ele mesmo observou sobre as previsões, opinando, 

compartilhando seus pontos de vista com os leitores e os convidando sempre a fazer 

o mesmo – quer dizer, agindo como um leitor competente. Nessa perspectiva, 

devemos proceder da mesma forma com a leitura de textos não-verbais.  

Foi preciso que as mediadoras da leitura chamassem a atenção dos alunos 

para os seguintes indicadores: cor alaranjada, representando o fogo, o olhar de lado 

e a boca entreaberta do Javali, demonstrando medo. Isso possibilitou que o leitor 

iniciante formulasse hipóteses e verificasse suas predições acerca das ilustrações. 

Agindo dessa forma, o leitor se apropriou de um aspecto imprescindível na formação 

do leitor competente, ou seja, foi capaz de monitorar sua própria leitura, ainda que 

de forma incipiente. 

Essa etapa foi um momento importante, pois cada leitor emitiu sua opinião, 

participando de maneira ativa durante a leitura. Esse aspecto foi indispensável, pois 

o ensino da leitura, a partir do desenvolvimento de estratégias de leitura, oportunizou 



111 

a socialização das impressões de cada um sobre a história num clima de respeito 

pela fala do outro, uma vez que os alunos ouviram o que seus pares 

compartilharam. Cada um pode ter gostado ou detestado o mesmo livro, por razões 

que dizem respeito ao próprio leitor (ABRAMOVICH, 2009), mas parece que a 

escolha das obras literárias atendeu as expectativas dos alunos. 

Cada componente do grupo compartilhou sua impressões/apreciações sobre 

o conteúdo do texto, num clima de respeito e descontração. Foi um momento de 

discussão a respeito do que havia sido lido. Para Kleiman (2008), não é durante a 

leitura silenciosa ou durante a leitura realizada em voz alta que o leitor iniciante 

compreende o texto, mas na interação com o mediador e seus pares, por meio de 

conversas, sobre aspectos relevantes do texto. 

Essa ocasião foi enriquecedora, pois oportunizou ao grupo um momento 

para a discussão de aspectos relevantes da história, confirmando, mais uma vez, 

que a compreensão foi um ato solidário (COSSON, 2014). Nesse processo, os 

alunos produziram inferências, continuaram levantando hipóteses e verificando suas 

previsões sobre o texto. Assim, o mediador assumiu o papel de leitor, demonstrando 

para os alunos as atitudes de um leitor experiente e solicitando a eles que fizessem 

o mesmo. 

 

Depois da leitura 

 

Ao final da leitura, iniciou-se uma nova etapa que propiciou aos alunos 

participantes pensarem a respeito das ideias apresentadas no texto. Para tanto, foi 

pertinente retornamos e confrontarmos algumas das predições elaboradas. 

Iniciamos essa fase com a seguinte pergunta: Por que o título da história é “Os três 

jacarezinhos”? 

 
Pesquisadora: Quem quer falar? Lembram-se da história dos três 
porquinhos, por que tem esse nome? 
Aluno I: Porque tem os porquinhos. 
Pesquisadora: Pensem, agora, na história que eu li e respondam: Por que 
o título é os três jacarezinhos? 
Aluna G: Porque tem três jacarés. 
Pesquisadora: Isso mesmo. 
Pesquisadora: Na história “Os três jacarezinhos”, quem representa o lobo 
mau?  
Aluna Q: O Javali. 
Aluna H: Javali Bundudo. 
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Os alunos tiveram facilidade para responder, porque conheciam o famoso 

conto de fadas “Os três porquinhos e o lobo mau”. O conhecimento desse texto 

orientou-os na produção de sentido, aspecto importante na compreensão da história 

lida. Houve compreensão, entre outros fatores, porque o texto remetia a um texto 

conhecido por eles. O estabelecimento da intertextualidade facilitou a construção da 

compreensão global do texto (CAFIERO, 2005). 

Verificamos também a importância dos conhecimentos prévios das crianças, 

uma vez que já conheciam de antemão o conteúdo do texto – a história dos três 

porquinhos da tradição popular. Para Solé (1998), a compreensão que o aluno/leitor 

fez do texto depende de questões próprias do leitor, como conhecimento prévio, 

para abordar a leitura.  

 
Pesquisadora: Na história que acabamos de ler as casas foram feitas de 
quais materiais?   
Aluna L: Areia. 
Aluno C: Madeira  
Pesquisadora: A madeira nessa história representa gravetos. 
Aluna M: E de pedra.  

 

Essa questão diz respeito à localização de informações. Nesse caso, os 

alunos tiveram facilidade de responder. No entanto, essa capacidade é trabalhada 

predominantemente na escola como se fosse a única. Importa lembrarmos que para 

ser um leitor competente24, é imprescindível que o aluno se aproprie de uma 

diversidade de capacidades e a localização de informação é uma delas. Assim, é 

preciso planejar questões de acordo com a especificidade das capacidades que 

foram trabalhadas (BRÄKLING, 2014). O ensino da leitura privilegiou outros tipos de 

capacidades, tais como: inferir, reconhecer efeitos de sentido, construir uma 

representação global sobre o texto, identificar a fonte do texto e fazer previsões do 

assunto do texto. 

 
Pesquisadora: O que aconteceu, na história, para que cada jacarezinho 
tivesse que construir sua própria casa?  
Aluna L: A mãe falou que eles teriam de construir sua própria casa. 
Aluna H: E falou que eles tivessem cuidado com o Javali Bundudo. 
Pesquisadora: Invente outro final para a história.  
Silêncio total ninguém respondia. 

                                                             
24 Um leitor competente possui habilidades, atitudes e valores diversos. Habilidades é um saber fazer. 

Ter competência significa mobilizar um conjunto de habilidades em função de determinado objetivo, 
para resolver problemas. O leitor competente é capaz de executar diversas ações sobre o texto, 
para compreendê-lo (CAFIERO, 2005). 
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Pesquisadora: Vamos pensar na história que foi lida. 
Pesquisadora: Lembra-se do final? Como acabou a história? 
Aluno C: O Javali Bundudo caiu. 
Pesquisadora: Onde? 
Aluna M: Ele desceu pela chaminé e caiu em cima da churrasqueira 
quente. 
Pesquisadora: Pense em outro final a história. 
Aluna H: Que o Javali aprendeu a lição e ficou amigo dos jacarezinhos. 
Pesquisadora: Que outro título vocês dariam a história?  
Aluno I: Os três porquinhos; 
Aluno C: Os dez jacarés; 
Aluna Q: Os três espiões; 
Aluna H: Os três lobinhos; 
Aluna M: As casas dos três jacarés; 
Aluna N: Três Javalis; 
Aluna L: Os jacarés; 
Aluna H: Os quatro jacarés e o Javali Bundão. 

 

Dar outro título e criar outro final para a história referem-se  à capacidade de 

construir uma representação global do texto. Poucos alunos demonstraram 

competência nessa capacidade. No que tange à criação de outro final para a 

história, várias foram as propostas de finalização da história. A aluna H captou a 

ideia da história e criou um novo final, fazendo uma conexão entre o texto e o 

contexto. 

Quanto à questão em que deveriam dar outro título a mesma história, os 

alunos apresentaram dificuldades, porque ainda não tinham acesso a uma variedade 

de textos. Assim, é necessário que a criança esteja num ambiente que estimule a 

leitura e que tenha acesso a uma diversidade de gêneros textuais.  

Existem diversos gêneros de textos literários que podem ser inseridos na 

rotina da sala de aula, tais como fábulas, contos, lendas, etc. Temos, desse modo, 

uma variedade de textos para que o leitor iniciante possa melhor refletir, 

compreender, problematizar, identificar a ideia central do texto, questionar os textos 

lidos, fazendo uso de sua criticidade. Nesse contexto, a criança vivenciou as razões 

de ser leitor e a pesquisadora proporcionou acesso à diversidade textual. 

No que diz respeito a um dos objetivos dessa aula, identificar a função do 

gênero, os alunos conseguiram fazer esse reconhecimento, pois o aluno C, num 

clima de descontração, falou, durante o desenvolvimento da aula, que era uma 

leitura deleite. Pela afirmação do aluno, acreditamos que esse objetivo tenha sido 

alcançado, uma vez que ele identificou uma das funções da leitura literária que é 

divertir. Assim, a aula de leitura, a partir de livros de literatura infantil, tem a premissa 

de tornar o ensino da leitura prazeroso. 
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3.4.3  Seção de leitura:  “Mamãe  é um lobo!” 

 

 

Conteúdos: compreensão da ideia principal do 
texto, construção de antecipações coerentes com 
a história, intertextualidade, identificação do 
conflito gerador e recapitulação da história. 
 
Carga horária: Três horas  
 
Tipos de Leitura: Em voz alta, compartilhada, 
colaborativa e de imagem. 
 
Data: 10/12/2015. 

 

Quadro - 17: Orientações para a aula de leitura 

 
ORIENTAÇÕES PARA AULA  

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 

 
 
 
 
 
 
ANTES DA 
LEITURA 

- Apresentar a capa do livro 
chamando atenção para o 
título, em seguida solicitar às 
crianças que prestem atenção 
especial à palavra LOBO e à 
cor da roupa da menina. 
- Iniciar a aula apresentando 
ao grupo as capas dos livros:  
Os Três Porquinhos e o Lobo 
Mau; Chapeuzinho e o Lobo 
Mau; Pedro e o Lobo. 
-A partir dos títulos dos livros 
apresentados, solicitar que 
quatro crianças escolham um 
título. Em seguida, pedir que 
contem rapidamente a história 
de memória. 
 

Por que será que o nome lobo está com a letra 
grande? 
 
- Qual será o assunto da história? 
 
- Quais contos de fadas têm histórias com lobo? 
 
- Quais personagens de livros infantis que 
tiveram contato com lobos em seus enredos? 
  

 
 
 
 
 
 
 

DURANTE A 
LEITURA 

- Fazer pequenas pausas em 
trechos que promovam 
discussões sobre possíveis 
previsões da continuação da 
história. 

O que você acha que pode acontecer agora? Por 
quê? 
“Quando ela acabou de falar a palavra “LOBO”, a 
mãe torceu a boca, os olhos começaram a 
crescer, os buracos do nariz foram aumentando”. 
(trecho da p. 11)(Fazer previsões) 
- Observar atentamente as imagens das páginas 
12 e 13 e responder: 
- Por que a imagem da mãe ocupa as duas 
páginas e Isabela aparece pequena no canto da 
página? (Efeitos de sentido). 
- Por que nas páginas 14 e 15 só aparece uma 
personagem? Quem é ela? E o que aconteceu 
com a filha? (Fazer previsões) 
 “Isabela estava apavorada. Grudou no pai e 
disse: - Caçador, por favor, me ajude!!! (trecho 
da p.18). (Fazer previsões) 
- O estudante deve fazer o exercício de tentar 
inferir o significado da palavra “estatelado” no 
trecho: 



115 

“O animal deu alguns rodopios, soltou uns 
grunhidos estranhos, cantou uma música triste e 
caiu ESTATELADO no chão.” (Trecho da p.9); 
(Inferir significado da palavra). 

 
 
 
 

DEPOIS DA 
LEITURA 

 
 

- Este é o momento da 
sistematização e 
compreensão leitora, 
retomando a leitura: (antes, 
durante e depois da leitura). 

1-RECAPITULANDO A HISTÓRIA
25

: 
Finalizada a leitura, a professora pede que 
alguma criança conte a história. 
a) Vocês se lembram do título? 
b) Quem sabe recontar a história? 
c) Como eram as personagens da história? 
d) Onde é que elas ficavam? 
- Em qual conto de fadas foi baseado a história 
lida? (intertextualidade) 
-Explicar como seria organizada outra história 
que tivesse o lobo como vilão, na mesma 
perspectiva apresentada pela personagem Isabel 
do livro “Mamãe é um lobo!”. (intertextualidade) 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Antes da Leitura 

 

O trabalho com as estratégias de leitura começou a partir da capa do livro de 

literatura infantil, pois lendo as imagens, o leitor antecipou informações que puderam 

ser confirmadas ou refutadas durante a leitura propriamente dita do texto literário. Os 

alunos leitores perceberam, comentaram, olharam, opinaram sobre a leitura, iniciada 

pela capa do livro (ABRAMOVICH, 2009). Nessa perspectiva, a pesquisadora 

chamou a atenção para a obra, aproximando o aluno do texto, motivando-o para o 

enredo. 

Conforme Coelho (2000), é papel do professor despertar, no leitor, o 

interesse pela leitura,  estimulando e incentivando a criança a se aproximar do livro. 

Outras possibilidades a serem trabalhadas foi apresentar o livro, lendo a 

biografia do autor que o escreveu, mostrando quantas páginas tem a obra, 

comentando sobre a editora e falando de outras obras que o autor escreveu, 

“enxergando” o livro por inteiro, ou seja, como um todo e o todo do livro 

(ABRAMOVICH, 2009). 

A capa do livro ofereceu pistas contextuais que forneceram sentido à 

compreensão da história. Assim, começamos a leitura da história “Mamãe é um 

lobo!” mostrando o título e, em seguida, fazendo perguntas relativas ao texto, 

conforme descrição abaixo: 

                                                             
25

  Uma forma de ajudar as crianças a recapitular e a centrar sua atenção e sua lembrança no que é 
fundamental consiste em formular algumas perguntas centradas nos elementos da narração e 
começar a respondê-las em conjunto. A questão foi adaptada a partir das ideias de Solé (1998). 
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Pesquisadora: Observem, na capa do livro, a palavra lobo e a cor da roupa 
da menina. 
Pesquisadora: Por que será que o nome lobo está com a letra grande? 
Aluno C: Porque a história vai ter lobo mau. 
Pesquisadora: Qual a cor da capa da menina? 
Aluna M: Chapeuzinho Vermelho, eu já conheço a história. 
Pesquisadora: Qual será o assunto da história? 
Aluna Q: História que tem lobo. 
Aluna M: Tipo Chapeuzinho Vermelho. 
Pesquisadora: Quais contos de fadas têm histórias com lobo? 
Aluno C: Os três porquinhos. 
Alunas M e L: Chapeuzinho Vermelho. 
Pesquisadora: Vocês conhecem esta história Pedro e o Lobo? 
Alunos (as): Não. 
Pesquisadora: Digam algumas personagens de livros infantis que tiveram 
lobos em suas histórias. 
Aluno I: Chapeuzinho, vovó, porquinho. 
Pesquisadora: Observem as capas destes livros. Todas têm lobos em suas 
histórias. Quem quer contar de memória uma destas histórias?  
Pesquisadora: Ninguém quer contar? 
Professora: Não é para ler é só para contar a história. 
Aluna Q: Vou contar de Chapeuzinho Vermelho. 
Aluna Q: Chapeuzinho pegava docinho pra entregar à vovó depois o lobo 
queria os doces. Chapeuzinho Vermelho fazia armadilha. 
Pesquisadora: A história que Q contou é uma releitura do conto de fadas 
Chapeuzinho Vermelho, porque na original Chapeuzinho não faz armadilha. 
Pesquisadora: Releitura é quando uma pessoa cria uma nova história a 
partir da original. É um reconto. 
Pesquisadora: E este livro que vou ler foi escrito baseado no conto original, 
ou seja, é contada a partir do conto de Chapeuzinho Vermelho. 

 
 

A partir dos diálogos mencionados, a mediadora propiciou às crianças a 

ativação de seus conhecimentos sobre as histórias que têm lobos como 

personagens (KLEIMAN, 2013). Por meio das discussões, os conhecimentos que 

apreenderam sobre histórias de lobos foram mobilizados e ativados. Dessa forma, 

tal atividade contribuiu para que as crianças construíssem a compreensão do texto 

lido na sequência, “durante a leitura”. 

 

Durante a Leitura 

 

Esse foi o momento de a criança ouvir o desenvolvimento da narrativa da 

história e de um convite para concentrar-se em cada pausa protocolada, para que a 

atividade em grupo propiciasse o prazer diante da leitura, enriquecesse o imaginário, 

ampliasse o vocabulário, e, sobretudo, permitisse a compreensão da história. Ao ler 

para as crianças, acordamos as histórias que dormem nos livros (CARVALHO, 

2010). 
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Após iniciar a leitura, fizemos a primeira pausa protocolada, com o intuito de 

permitir às crianças elaborarem possíveis previsões sobre a continuação da história, 

conforme relato a seguir:  

 
“[...] Quando ela acabou de falar a palavra “LOBO”, a mãe torceu a boca, os 
olhos começaram a crescer, os buracos do nariz foram aumentando [...]”. 
Aluno C: A mãe vai ser o lobo? E quem será a vovó? 
Pesquisadora: O que vocês acham que pode acontecer agora?  
Alunos (as): Ela vai virar lobo. 

 
 

Ao oportunizar as antecipações, permitiu-se às crianças imaginar o que iria 

acontecer no decorrer da história, o que estava por vir no texto. Isso se referiu ao 

processo de adivinhações que o leitor faz ao antecipar informações sobre o texto 

(KATO, 1999). Para tanto, ao mediarmos esse processo, lembramos aos alunos que 

as predições deveriam ser feitas a partir das pistas dada pelo autor da história, ou 

seja, considerando as informações explícitas e/ou implícitas no texto. 

As previsões foram autorizadas pelo enredo da história, por isso as falsas 

previsões nem sempre são permitidas (MARCUSCHI, 2009). Esclarecemos ao grupo 

essa condição, uma vez que um dos nossos objetivos foi possibilitar ao aluno 

perceber as ações realizadas por um leitor. 

As imagens que ilustram a história contribuíram para que o leitor iniciante 

fizesse predições sobre o que acontece no texto. Partindo dessa perspectiva, 

pedimos às crianças que olhassem as imagens propostas. 

 
Pesquisadora: Observem as imagens das páginas 12 e 13. Nesse 

momento, as imagens foram apresentadas. Agora, respondam: 
Pesquisadora: Por que a imagem da mãe ocupa as duas páginas e a 
imagem de Isabela aparece pequena no canto da página?  
Aluna L: O medo foi tão grande que até tirou os óculos. 
Aluna M: Tirou os óculos de medo do lobo. 
Aluno I: A menina vai desmaiar de susto. 
Aluno C: A mamãe cresceu e virou um lobo mau. 
Pesquisadora: A mãe cresceu tanto que ocupou duas páginas do livro. 
Pesquisadora: Isabela ficou pequena por causa do medo, o medo nos faz 
ficar pequenos. E por que a mãe ficou grande? 
Pesquisadora: Quando fica grande na história é o quê? 
Professora: O lobo é o quê?  
Aluno C: Ele uiva, é nervoso. 
Professora: Imita a voz do lobo. AUUUUUUUUUUUU! 
Pesquisadora: Vamos todos imitar o lobo. AUUUUUUUUUUU! 
Aluno I: Que ela virou o lobo. 

 

É preciso que o ensino da leitura desperte a atenção da criança para as 

imagens, cores, fonte, tamanho e formato de letras presentes naquela história 
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(CAFIERO, 2005). Tais elementos podem ser usados como atração para a criança. 

As ilustrações contidas no livro atraem o olhar da criança, que se encanta e se volta 

para o que vê (RAMOS; NUNES, 2013). 

A partir das proposições das autoras, foi importante despertar a atenção dos 

leitores, que estavam em processo de alfabetização, uma vez que as imagens 

puderam ser usadas para construção da compreensão da história, sendo um 

componente imprescindível na atribuição de sentido para a criança, aprofundando “o 

poder mágico da palavra literária” (COELHO, 2000). Foi necessário estimular as 

crianças, no processo inicial da aprendizagem da leitura, para que observassem os 

detalhes das imagens, as cores, os traços, a distribuição dos elementos nas páginas 

do livro. Nessa relação, o mediador tem o papel de estimular a percepção do leitor 

iniciante para que ele possa reestruturar o seu modo de olhar as imagens e, 

consequentemente, aprofundar-se na mágica do texto literário. 

Juntos, então, pesquisadora, professora e alunos exploravam essa gama de 

possibilidades, num processo ativo de construção de sentidos, que coordenou 

informações de diversas procedências – conhecimentos do leitor, dados do texto e 

informações fornecidas pelo contexto. A leitura compartilhada foi uma ocasião para 

os alunos compreenderem e usarem as estratégias (SOLÉ, 1998). Assim, demos 

continuidade para que as crianças formulassem hipóteses. 

 
Pesquisadora: Por que nas páginas 14 e 15 só aparece uma personagem? 
Quem é ela? E o que aconteceu com a filha?  
Aluna M: Cadê o pai? 
Pesquisadora: Já, já aparece. 
Pesquisadora: O que será que vai acontecer agora? A mãe virou um lobo 
que ocupou duas páginas. E a menina? O que será que ela vai fazer? 
Aluna L: Ela vai comer. 
Pesquisadora: De acordo com a história o que vai acontecer? Você vê um 
bichão, você fica parado? 
Aluna M: Ela vai correr. 
Pesquisadora: Vamos ver o que vai acontecer. 
Aluna Q: Ela correu de medo porque o lobo cresceu. 
Aluna Q: Ela deu linha. 
Pesquisadora: Socorro!!! Mamãe é um lobo! 

 

No desenvolvimento da atividade, a pesquisadora desempenhou o papel de 

instigar, estimular e provocar perguntas para que o leitor, na condição de 

participante ativo, formulasse hipóteses, exercendo, portanto, a função de guia, 

fazendo elo entre a construção do conhecimento e os conteúdos prescritos pelo 

currículo. Privilegiando, assim, um processo de construção conjunta (SOLÉ, 1998). 
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Diante do exposto, percebemos que, nessa perspectiva, o aluno foi 

protagonista e o professor coadjuvante, assumindo o papel ímpar de mediar a 

construção do conhecimento. A participação da mediadora foi decisiva no ensino da 

leitura, porquanto foi um parceiro mais experiente, que favoreceu a negociação da 

rota com os alunos (SOLÉ, 1988).  

Mediamos a interação do processo com perguntas que auxiliaram os leitores 

na compreensão da história com questões que os estimulassem a verificar as 

hipóteses e a fazer previsões sobre o que adviria no texto. A leitura feita em voz alta 

propiciou o entendimento e a troca entre os alunos, provocando reflexões 

(CARVALHO, 2010). 

A pesquisadora leu o trecho em que apareceu a palavra “estatelado”, com o 

objetivo de fazer os leitores inferirem o significado da referida palavra, considerando 

o contexto do texto 

 
Pesquisadora: Vou ler o trecho para vocês; 
“O animal deu alguns rodopios, soltou uns grunhidos estranhos, cantou uma 
música triste e caiu ESTATELADO no chão.”  
Pesquisadora: O que é estatelado? 
Aluno C: Caiu morto. 
Aluna Q: Morreu. 

 

O esclarecimento da palavra desconhecida, a partir da inferência, foi uma 

estratégia ensinada. Essas estratégias devem ser ensinadas para que sejam 

desenvolvidas pelas crianças e as auxiliem a aprender a ler, utilizando uma 

variedade de mecanismos cognitivos (SOLÉ, 1998). Compartilhamos essa 

proposição, pois era necessário ensinar estratégias para que as crianças lessem 

melhor e, sobretudo, compreendessem o que havia sido lido. As crianças se 

envolveram com a história de tal maneira que não conseguiam distinguir a história 

„Mamãe é um lobo!‟ do conto de fadas „Chapeuzinho Vermelho‟. O mais importante 

foi estimular as crianças a falarem e, assim, permitir momentos para que elas se 

aproximassem dos enredos das duas histórias com o objetivo de diferenciar uma 

obra da outra. 

 
Pesquisadora: O que será que aconteceu? A mãe ainda é um lobo ou não? 
Aluna L: Ela ainda é um lobo. 
Alunas Q e M: Não, ela agora é a mãe. 
Pesquisadora: Vou virar a página e agora? A mãe ainda é um lobo ou não? 
Pesquisadora: A partir da história que eu li, vocês acham que a mãe ainda 
é lobo ou não?  Recapitulando a história, a menina convidou os pais para 
fazer o quê? 
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Alunos (as): Teatro!! 
Pesquisadora: No teatro os atores usam o quê? 
Alunos (as): Fantasia. 
Pesquisadora: E aí ela vai continuar sendo lobo ou mãe? 
Pesquisadora: Ela continua lobo ou mãe? Lembrem-se, é um teatro. E 
agora, na próxima página ela ainda será lobo ou mãe? 
Aluno C: Ela virou mãe. 
Pesquisadora: Observem o que vou ler e depois respondam se a mãe 
continuou fingindo que estava dando continuidade ao teatro: “Pronto, mãe. 
Pode levantar, acabou o teatro. A mãe parecia não ouvir, continuava no 
chão. Mãe, acabou ! Levanta! E nada de ela levantar. Isabela começou a 
ficar preocupada. Olhou para o pai, e ele fez uma cara de mistério. Ela 
então se deitou em cima da mãe e pôs o ouvido no peito dela. O coração 
está batendo, ufa! E ao tentar abrir os olhos da mãe... (trecho da p.22). 
Pesquisadora: E agora, será que ela está morta? 
Aluno C: A roupa era uma fantasia mesmo? 
Aluna L: Ela ouviu o coração, então não estava morta. 

 

O impasse só foi resolvido quando pedi ao grupo que fizesse, inicialmente, 

as predições a respeito do trecho e que somente depois verificassem se estavam 

corretas ou não as antecipações. Nesse momento, o desenvolvimento da aula 

propiciou que os alunos agissem como um leitor competente, uma vez que a 

pesquisadora os incentivou a fazer previsões e verificações, ações que o leitor 

desempenha quando está lendo um texto. Concordamos que “é importante para a 

formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias. Escutá-las é o início da 

aprendizagem para ser um leitor” (ABRAMOVICH, 2009, p.14). 

 

Depois da leitura 

 

A finalidade da última etapa da aula consistiu em dar continuidade ao 

processo de compreensão, já que os leitores continuam formulando previsões 

centradas no aprofundamento do que foi lido. Para tanto, fizemos a recapitulação da 

história lida, para percebermos até que ponto as crianças a teriam compreendido. 

Iniciamos esse momento com a seguinte pergunta: 

 
Pesquisadora: Vocês se lembram do título? 
Aluna M: Mamãe é um lobo! 
Pesquisadora: Quem sabe contar o assunto da história? 
Aluna Q: Aí eles jantaram aí a filha teve a ideia de fazer teatro, aí ela deu a 
roupa para a mãe para ser o lobo, aí deu a roupa para o pai ser o caçador, 
aí perguntaram para ela e você vai ser o quê? Ela pegou os óculos e uma 
capa vermelha e disse: eu vou ser Chapeuzinho Vermelho. Começou o 
teatro, aí a mãe virou lobo cresceu, cresceu, cresceu. O caçador matou o 
lobo e depois acabou a história e a mãe fingiu que ainda estava morta.   
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A partir do resumo oral elaborado pela aluna Q, observamos que ela utilizou 

seis “aís”. Tal marca da oralidade aconteceu, porque a criança tem pouco contato 

com textos escritos. Isso fez também com que utilizasse apenas um marcador 

temporal26, “depois”. É pertinente explicar que esse resumo foi transcrito, 

exatamente como a criança falou. Acreditamos que, à medida que a aluna Q 

continuar ouvindo leituras feitas pelo professor, tiver mais contato com a língua 

escrita, isso contribuirá para que o enriquecimento do vocabulário, o que poderá ser 

percebido, por exemplo, pelo uso de variados marcadores temporais. Esse exercício 

contínuo contribuirá para que a aluna Q avance na oralidade e, por conseguinte, na 

leitura e na escrita.  

No processo de alfabetização, faz-se imprescindível a leitura em voz alta 

realizada pelo professor, pois, enquanto o aluno ouve a leitura feita pelo adulto, há 

uma aproximação com o mundo letrado, o que, consequentemente, favorece o 

avanço no processo da aprendizagem (GALVÃO, 2014). Por isso, a leitura em voz 

alta, feita pelo professor, deve ser constante.  

A partir das respostas dadas pelas crianças, observamos que elas ainda não 

conseguiam se desvencilhar do conto no qual foi baseado a história lida, conforme 

pode ser constatado a seguir: 

 
Pesquisadora: Quem eram as personagens da história? 
Aluno C: Chapeuzinho Vermelho, o lobo e o caçador. 
Aluna L: Chapeuzinho Vermelho, o lobo e o caçador. 
Aluna M: Chapeuzinho Vermelho, o lobo e o caçador. 
Aluna Q: Chapeuzinho Vermelho, o lobo e o caçador. 

 

Quatro crianças responderam a pergunta, tendo como referência a história 

de Chapeuzinho Vermelho. Elas não conseguiram falar das personagens da história 

“A mamãe é um lobo!”. Em decorrência disso, foi necessário fazer a intervenção. 

Assim, a pesquisadora sinalizou para os alunos que as personagens que 

mencionaram pertenciam a outra história, e não a que havia sido trabalhada em sala 

de aula. 

Pesquisadora: As personagens que perguntei é da história “A mamãe é um 
lobo! Vocês falaram as personagens da história Chapeuzinho Vermelho. 

 

                                                             
26

 Marcadores temporais são vocábulos ou expressões que indicam o momento em que os fatos 
acontecem. Entre eles estão os advérbios (ontem, depois, outrora), locuções conjuntivas (quando, 
logo que, sempre) e as preposições (em, após, durante). Disponível: revistalingua.com. 
br/textos/blog-ponta/ajuste-as-reflexões-do-verbo-aos-marcadores-temporais-30088. Acesso em: 20 
out. 2015. 
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Auxiliar as crianças para que compreendessem tal fato foi fundamental, pois 

esse é o papel do mediador. Essa conduta é imperiosa, porque parte do princípio de 

que se aprende por colaboração com o outro (BRÄKLING, 2014). 

O papel do professor na aula de leitura é intervir e colaborar para que o leitor 

iniciante entenda o que sucede no texto que foi lido pelo mediador. Assim, alunos, 

professora e pesquisadora trabalharam em cooperação, socializando experiências e 

conhecimentos, favorecendo a troca entre os leitores. Essa postura é imprescindível 

no processo de leitura. Depois da intervenção, a aluna L respondeu: 

 
Aluna L: A mamãe é o lobo; o papai é o caçador e a menina é 
Chapeuzinho. 
Pesquisadora: Como eram as personagens da história? 
Aluna L: A mamãe era brava, o lobo era bravo. 
Pesquisadora: Onde é que elas ficavam? 
Aluna Q: Em casa. 
Pesquisadora: Como é a família de Isabela? 
Aluno C: Feliz, alegre, carinhosa. 
Pesquisadora: De qual conto de fadas foi baseado a história que foi lida?  
Todos: Chapeuzinho Vermelho. 

  

Foi importante compartilhar diversas interpretações da história lida, pois os 

alunos se apoiaram nelas para avançar na compreensão da narrativa. 

Na etapa final dessa sessão de leitura, foi perguntado às crianças que outro 

título elas dariam para a história. 

 
Aluno C: A filha e o lobo; 
Aluna Q: A família e o lobo; 
Pesquisadora: E o lobo faz parte da família?  
Aluna Q: Mas é um título. 
Aluna M: O caçador e o lobo  
Pesquisadora: Que outro título vocês dariam para a história que foi lida? 
Aluno C: Chapeuzinho vermelho e o lobo. 
Aluno I: O caçador e a filha. 

 

Finalizadas a leitura e as discussões a respeito da história lida, orientamos 

os alunos a ler outros livros, no acervo da sala, que tivessem o lobo como 

personagem para conhecer novas obras. Incentivamos as crianças a buscar novas 

histórias e observamos que elas ficaram entusiasmadas, o que ratificou o que já 

pensávamos: ler histórias com entusiasmo desperta o gosto pela leitura. Essa aula 

tinha como objetivo desenvolver a competência leitora do aluno/leitor. 
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3.4.4 Seção de leitura: “A bruxinha e o dragão”. 

 

Conteúdos: compreensão da ideia principal do 
texto, construção de antecipações coerentes com 
a história, intertextualidade, identificação do 
conflito gerador. 
 
Carga horária: Três horas  

 
Tipos de Leitura: Imagética, compartilhada, 
colaborativa. 
 
Data: 14 /12 / 2015. 

 

 
 

Quadro 18 - Orientações para a aula de leitura 

 
ORIENTAÇÕES PARA AULA  

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 

 
 
 
 
ANTES DA 
LEITURA 

- Ler o livro antecipadamente e 
planejar as possibilidades para 
desenvolver a compreensão 
leitora do aluno. 

O que vocês acham que irá acontecer na história 
que tem como título: A bruxinha e o dragão? 
(Levantamento de hipóteses). 
-Por que a capa do livro é preta e a bruxinha é 
pequenina e o dragão ocupa o maior espaço na 
capa? (Levantamento de hipóteses, ativação de 
conhecimento prévio e efeito de sentido). 

 
-Vocês conhecem alguma história que tem como 
personagens dragões? (Levantamento de 
hipóteses). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DURANTE A 

LEITURA 

Ler para as crianças as 
primeiras cinco folhas do livro. 
 
- Leitura do trecho : 
“[...] Mas, em vez de um 
dragão feroz, bem chifrudo e 
voador, veio uma coisinha de 
nada, uma criatura que era 
muito mais da família das 
lagartixas bem alimentadas do 
que um dragão. Era 
multicolorida, tinha asinhas de 
libélula, metade de um chifre 
na fuça e soltava um 
minifoguinho das ventas” 
(p.11) ( Formulações de 
previsões). 
 

Quem sabe resumir o que eu acabei de ler? 
Quem sabe dizer o que acontece nestas cinco 
páginas? (páginas de 1 a 7) (Resumir ideias 
iniciais do texto). 

 
O que vocês acham que vai acontecer?  
Será que a bruxinha vai gostar ou não desse 
dragão que o pai se transformou? 
- Observem atentamente a imagem da página 
29 e responda: Por que o bafo do pai sai em 
forma de dragão? (Levantamento de hipóteses). 
Agora, vou ler o que está escrito e vocês vão 
verificar se corresponde com o que vocês 
falaram. “[...] Um dia, cismada, a menina mediu 
o pai por inteiro. Ele estava muito atrapalhado e, 
além disso, com um bafo daqueles. Pai, que bafo 
de dragão! Ela disse”. (Formulação de previsões)  
-O aluno deverá inferir o significado da palavra 
“encafifada” pelo contexto do texto. 
“Para a garota, aquilo tudo soava muito 
estranho: se não era o pai que estava sumido, 
eram os seus amigos! ENCAFIFADA, ela 
resolveu ficar de tocaia a semana inteira, 
espionando o bruxo.” (p.40); (Inferir significado 
da palavra). 
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DEPOIS DA 
LEITURA 

 
 

- Este é o momento de 
sistematização e compreensão 
leitora, retomando a leitura: 
(antes, durante e depois da 
leitura).  

- Quais os nomes que os dragões deram ao 
dragãozinho escolhido pela bruxinha? 
(Localização de informação). 
Quais foram as atitudes dos dragões quando 
viram a escolha da bruxinha? (Localização de 
informação). 
- O que aconteceu na história para que o pai da 
bruxinha se transformasse em um dragão? 
(Identificação do conflito gerador). 
- Que outro final você daria para o pobre rapaz 
no pinheiro? (Representação global do texto). 
- Que outro final você daria a história? 
(Representação global do texto). 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Algumas palavras iniciais  

 

O desenvolvimento dessa aula considerou o modelo avaliativo proposto por 

Bofarull (2003). Para tanto, utilizamos um roteiro de observação da compreensão 

leitora que foi subdivido em antes, durante e depois da leitura (SOLÉ, 1998). 

Não tínhamos a intenção de avaliar os alunos individualmente, mas sim 

termos uma visão, no sentido global, de como estava acontecendo a aprendizagem 

de leitura. Na quarta sessão de leitura, adotamos o roteiro da compreensão leitora 

para desenvolver e sistematizar as aulas de leitura com os alunos. 

 

Antes da Leitura 

 

A primeira etapa teve como premissa verificar o que o aluno/leitor já sabia e 

trazer à tona os conhecimentos prévios que ele possuía. Simultâneo a esse 

processo, foi possível avaliar como estava se dando esse momento de 

aprendizagem da leitura, conforme o quadro 19. 

 

Quadro 19 - Roteiro de observação da compreensão da leitura 

ANTES DA LEITURA 

 Que atitude emocional apresenta? 

 Qual o objetivo da leitura? 

 Ativa o conhecimento prévio? 

 O leitor faz hipóteses ou previsões sobre o conteúdo do texto? 

 Fonte: Roteiro de observação da compreensão leitora. 
 Referência: BOFARULL, 2003. 
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Iniciamos a atividade com a proposição de motivá-los para a leitura da 

história “A bruxinha e o dragão”. Os alunos demonstraram interesse, conforme se 

pode verificar na transcrição abaixo. 

 
Pesquisadora: Hoje, a história tem como título: A bruxinha e o dragão. 
Alunos: Oba!!!!!  

 
 

A euforia demonstrada pelos alunos, somente com a leitura do título, 

evidenciou a importância da leitura de histórias para a formação da criança. O 

entusiasmo por ouvir histórias abre caminho para que a criança vivencie o prazer 

proporcionado pelo universo da leitura, marcando, assim, o início de sua trajetória 

como leitor (ABRAMOVICH, 2009). 

Dessa forma, percebemos que o primeiro ponto da avaliação tinha sido 

contemplado, já que os alunos apresentaram uma atitude emocional favorável à 

leitura. 

A partir dessa empolgação, iniciamos a leitura fazendo a seguinte pergunta: 

 
Pesquisadora: O que vocês acham que irá acontecer na história que tem 
como título: A bruxinha e o dragão? 
Aluno F: Não sei. 
Aluna J: também não sei. 
Professora: Qual o título da história? Qual será o assunto desta história 
que tem bruxinha e dragão? 
Alunos: A bruxinha e o dragão. 

 
 

Essas ações são mobilizadas por meio do contato do leitor com o livro a 

partir de pistas contextuais que o mesmo dispõe como: o nome do autor, o gênero, o 

suporte textual, o título, que orienta o leitor por onde ele irá conduzir 

“cognitivamente” sua compreensão (SOLÉ, 1998). 

Nessa perspectiva, explicamos ao grupo que ouvia atentamente o que era 

dito. 

Pesquisadora: a leitura desse livro tem o objetivo de proporcionar a vocês 
um momento de descontração, alegria e também aprendizado, pois, na 
finalização da atividade farei algumas perguntas sobre o livro. 
Aluno R: Eu gosto de ouvir histórias. 
Aluna C: Na outra escola a tia dizia que é leitura de deleite

27
. 

                                                             
27 Leitura de deleite é ler pelo simples prazer de ler. Disponível em: 

http://alfabetizacaocefaproponteselacerda.blogspot.com.br/2013/05/o-que-e-leitura-deleite.html 

.Acesso em: 18 jul. 2016. 
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No contexto do diálogo, aproveitamos o ensejo para falarmos dos objetivos 

de leitura, atrelados às circunstâncias propostas, que foi ler por deleite e para 

responder as perguntas que foram feitas posteriormente. 

Conforme a interação, perguntamos: 

 
Pesquisadora: E o que acontece em histórias de bruxas? 
Aluna N: Magia. 
Aluno C: vassoura voadora. 
Aluna H: bruxaria. 
Aluna M: Chapéu de bruxa. 
Pesquisadora: Bruxas e bruxos usam chapéus. 
Pesquisadora: Vocês estão certos. Está história que tem como título a 
bruxinha e o dragão, vai ter muita magia. 
Aluna C: E o dragão? 
Pesquisadora: É verdade e o dragão? 
Aluno L: Dragão solta fogo. 
Aluno I: Ele voa. 
Aluno H: Furioso e tem calda grande. 

 
 

A partir das discussões, os alunos tiveram oportunidade de ativar seus 

conhecimentos prévios a respeito da história que seria lida. Isso ocorreu de maneira 

interacional, em que as crianças, com esse estímulo, expuseram seus 

conhecimentos construídos socialmente e armazenados em suas memórias 

(KLEIMAN, 2013). 

Em seguida, oportunizamos que levantassem hipóteses a partir da capa do 

livro. 

 
Pesquisadora: Por que a capa deste livro é preta? E a bruxinha é 
pequenininha e o dragão ocupa o maior espaço na capa? 
Aluno I:Porque é de noite. 
Aluna J:Para mostrar que a bruxinha é pequena e o dragão é grande. 
Pesquisadora: Geralmente é difícil ter um dragão pequeno. 
Aluna M: O dragão bebê é pequeno. 
Pesquisadora: Vou iniciar a leitura. 
Pesquisadora: Esse livro tem autoria de Jean Claude. Eu também não 
conhecia este autor. Quando eu li gostei muito deste livro, espero que vocês 
gostem também. 
Pesquisadora: A editora é Pearson. 
Pesquisadora: Vocês estão vendo esta folha é chamada de folha de rosto. 
Os livros tem folha de rosto e ela traz informações sobre o livro como o ano, 
nome do autor, ilustrador, quantas vezes já foram impresso, quantas 
edições tem o livro. 

 
 

O levantamento de hipóteses foi uma estratégia de leitura que contribuiu 

para que os alunos pudessem construir sentidos a respeito do conteúdo do texto. 
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Isso aconteceu devido à interação que o leitor fez com diversos elementos textuais, 

tais como: imagem, tamanho de letras, cores. Todos esses indicativos dão suporte 

para que o aluno produza hipóteses (KLEIMAN, 2014).  

 

Durante a leitura 

 

Iniciamos a leitura, propriamente dita, e, como possibilidade de avaliar este 

momento da aula, utilizamos o seguinte roteiro de observação. 

 

Quadro - 20 – Roteiro de observação da compreensão da leitura 

DURANTE A LEITURA
28

 

 Verifica a hipóteses, levanta outras novas e, existindo algum erro, reflete 

para encontrar sua causa? 

 Infere o significado da palavra a partir do contexto? 

 Levanta hipóteses a partir de imagens contidas no texto? 

 Fonte: Roteiro de observação da compreensão leitora (BOFARRUL, 2003). 

 
 

A pesquisadora iniciou a etapa e explicou que leria as cinco primeiras 

páginas do livro. 

 
Pesquisadora: Eu vou ler as cinco primeiras páginas e depois vou 
perguntar do que se trata. 
Pesquisadora: Aluna H você poderia me dizer qual é o assunto da história 
até as cinco folhas que acabei de ler? 
Aluna H: A bruxinha queria um dragão o maior que voasse mais, com 
muitos chifres e que soltava mais fogo. Ela não gostou de nenhum, então o 
pai dela fez magia e transformou vários bichos em dragões. 
Pesquisadora: Ela gostou? 
Aluna H: Não.  
Pesquisadora: Ela não quis nenhum dragão. Ela é muito exigente. 
Aluna H: Ela queria um dragão poderoso. 
Aluno J: Ela queria um dragão mais colorido. 

 
 

Essa pausa protocolada oportunizou que a aluna H fizesse um resumo inicial 

a partir do que foi lido. Esse procedimento permitiu que ela se mantivesse ancorada 

                                                             
28

 No roteiro de observação da compreensão leitora, no que diz respeito ao durante a leitura 
acrescentamos dois itens que não estão na fundamentação teórica. São eles: inferir o significado da 
palavra a partir do contexto e levantar hipóteses a partir das imagens contidas no texto. Esse 
procedimento ocorre pelas próprias condições de ensino. É normal fazer uma adaptação visto que a 
atividade de ensino direcionou as questões de avaliação. 
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nas pistas dadas pelo autor da história. Dessa maneira, a leitura se configura como 

um processo interativo autor-texto-leitor (KOCH; ELIAS, 2012). 

Fizemos uma segunda pausa protocolada. 

 
Pesquisadora: Agora, prestem atenção ao trecho que eu vou ler. 
“[...] Mas, em vez de um dragão feroz, bem chifrudo e voador, veio uma 
coisinha de nada, uma criatura que era muito mais da família das lagartixas 
bem alimentadas do que um dragão. Era multicolorida, tinha asinhas de 
libélula, metade de um chifre na fuça e soltava um minifoguinho das ventas” 
(p.11). 
Pesquisadora: Quem foi que se transformou nesse dragãzinho? 
Alunos: O pai. 
Pesquisadora: O que vocês acham que vai acontecer? 
Pesquisadora: Será que esta bruxinha tão exigente vai gostar do dragão 
que o pai se transformou? 
Pesquisadora: Foi oferecida a bruxinha todo tipo de dragão. Será que ela 
irá gostar desta criaturinha? Com asa de libélula, com a metade de um 
chifre??? 

 

Nessa pausa, a turma foi convidada a formular previsões. Essa estratégia 

cognitiva foi importante, já que possibilitou ao leitor produzir hipóteses durante a 

leitura. Esclareceremos que apesar da atividade de leitura ser perpassada por itens 

que atendiam a um roteiro de observação da compreensão leitora, isso não 

significou que estamos mediando com vistas a conseguir somente a exatidão das 

respostas, mas para verificar se houve coerência, pois as previsões precisavam 

estar ancoradas nos elementos da história. 

 
Alunos: Ela vai gostar. 
Pesquisadora: Quem acha que não vai gostar. 
Aluna C: Eu acho que ela não vai gostar. 
Pesquisadora: Vamos ver. Vou continuar a leitura. 
 
 

Centrando, de novo, na discussão, a pesquisadora leu o seguinte trecho:  

 
“[...] Aquela bruxinha era mesmo cheia de personalidade! E adorou o novo 
candidato. – Achei o meu dragão, é aquele ali! – ela disse, apontando para 
o pequenino e deixando todos, inclusive o mago-dragão, muito 
espantados...” (p.17). A pesquisadora ouviu:   
Aluna L: Bem que eu falei que ela ia gostar. 

 
 

Nesse clima interativo, destacamos a necessidade de ouvir o que cada um 

dizia sobre a história. Para tanto, respeitamos os turnos de falas29 dos membros do 

                                                             
29

 O turno de fala diz respeito a vez de falar ou de usar a língua na interação, incluindo-se também a 
possibilidade do turno silencioso. Os turnos de fala compreendem qualquer intervenção do 
interlocutor na conversação e se caracteriza como turnos nucleares, que veiculam informações, e 
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grupo. Assim, chamamos a atenção para uma imagem do texto para checar se os 

alunos poderiam construir previsões a partir de uma ilustração. 

 
Pesquisadora: Observem a imagem desta página. Por que o bafo do pai 
sai em forma de dragão? 
Aluna H: Porque ele se transformava em dragão. 
Aluna M: O pai ficava para lá e para cá se transformando em dragão. 
Pesquisadora: Era qualquer dragão? 
Aluno C: Era o pai dragão. 
Aluna K: Ele dava com bafo de dragão.  

 
 

Conforme os diálogos, verificamos que os alunos levantavam hipóteses a 

partir das imagens contidas no texto, contavam o que estavam vendo, verificando 

suas predições, ou seja, levantaram hipóteses e depois conferiram com a leitura do 

texto escrito (CAFIERO, 2010). 

 
Pesquisadora: Ouçam o que vou ler; um dia, cismada, a menina mediu o 
pai por inteiro. Ele estava muito atrapalhado e, além disso, com um bafo 
daqueles. 
Pesquisadora: O que significa a palavra “mediu” neste trecho que li? 
Aluna F: Olhar de cima para baixo. 
Pesquisadora: Alguém mais quer falar? 

 
 

Nesse contexto de aprendizagens significativas sobre o texto, solicitamos 

aos presentes que prestassem a atenção no trecho que seria lido. 

 
Pesquisadora: Vou ler outro trecho e vocês deverão dizer o significado da 
palavra encafifada? 
“[...] Para a garota, aquilo tudo soava muito estranho: se não era o pai que 
estava sumido, eram os seus amigos! ENCAFIFADA, ela resolveu ficar de 
tocaia a semana inteira, espionando o bruxo.” (p.40). 
Aluna J: Não sei. 
Aluna M: Eu também não sei. 
Aluno C: Não sei. 
Pesquisadora: Vou ler de novo. 
Aluna H: Não entendi. 
Pesquisadora: Crianças observem o contexto. Vou ler novamente. 

 
 

Nessa pausa protocolada, as crianças não conseguiram inferir, por mais que 

a pesquisadora lesse e relesse o trecho. Pensamos que o processo de inferência 

não tenha acontecido porque, a partir do trecho lido, não tinham conhecimento de 

mundo suficiente para responderem a questão. Fator fundamental também para a 
                                                                                                                                                                                              

turnos inseridos, que não transmitem conteúdos informativos e, sim, a indicação de que o 
interlocutor está atento ao falante. Disponível em < http://www.sala.org.br/index.php/t/215-turno-de-
fala> Acesso em: 24 mar. 2016. 
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compreensão, que possibilita ao leitor formular hipóteses e  inferências (KLEIMAN, 

2013).  

Contudo, ainda que a criança não disponha de conhecimentos de mundo 

para compreender determinado significado, é papel da pesquisadora norteá-la nesse 

sentido. Assim, procuramos outra palavra no texto para que as crianças pudessem 

inferir o significado. Isso decorreu da necessidade de não deixar essa lacuna na 

aula, visto que um dos pontos do roteiro de observação da compreensão da leitura 

é: “inferir o significado da palavra a partir do contexto.”  

Nessas proposições o roteiro se adequou ao que diz respeito a uma das 

vertentes da aula, o ensino e o papel da pesquisadora, pois possibilitou condições 

no processo de adaptá-la, modificá-la e enriquecê-la (SOLÉ, 1998).  

Continuamos a aula com as devidas modificações necessárias. 

 
Pesquisadora: Então vou ler outro trecho.  
Pesquisadora: Observem se vocês acertam o significado da palavra. 
 
 

Depois desse diálogo fizemos mais uma pausa protocolada a partir do 

seguinte trecho: 

 “[...] olhando nos olhos do seu OPONENTE, o dragão-bruxo reconheceu 

alguma coisa de familiar. Ele mal podia acreditar, mas eram os lindos olhos da sua 

filha que estavam no corpo daquele gigante” (p.45). 

 
Pesquisadora: O que significa a palavra oponente? 
Aluna F: O inimigo. 
Aluno M: Tia eu amei este livro 
Aluno L: Eu também. 
Pesquisadora: Eu também gostei muito. 

 
 

Nesse clima de “quero mais”, finalizamos a leitura do livro. O enredo da 

história prendeu a atenção do grupo do início ao fim. As crianças se envolviam, 

porque, a todo o momento, apareciam fatos novos que as interessavam, cheios de 

peripécias e situações imprevisíveis, movimentando assim o espírito infantil 

(CUNHA, 2003). 

 

Depois da leitura 
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Este momento considerou as seguintes capacidades: localização de 

informação, representação global do texto e a capacidade que têm relação com o 

processamento da coerência do texto, que inclui identificar o conflito gerador do 

enredo e os elementos que constroem a narrativa (CAFIERO, 2005). 

Também, utilizamos o roteiro de observação da compreensão leitora, 

conforme o quadro 21. 

 

Quadro 21- Roteiro de observação da compreensão da leitura 

DEPOIS DA LEITURA 

 Identifica o tema? 

 Identifica a ideia principal? 

 É capaz de fazer um resumo coerente? 

  Fonte: Roteiro de observação da compreensão leitora (BOFARRUL, 2003). 

 

Assim, demos continuidade à atividade de leitura, de maneira gradativa, 

para que o processo de ensino conduzisse à compreensão leitora. 

 
Pesquisadora: Quais os nomes que os dragões deram ao dragãozinho 
escolhido pela bruxinha? 
Aluno C: Lagartixa colorida 
Pesquisadora: Ninguém sabe? 

 
 

Durante o processo, percebemos que essa pergunta foi difícil para as 

crianças responderem, em função da diversidade de nomes dados ao dragãozinho. 

Eles não conseguiram memorizar tantos nomes, somente o Aluno C lembrou. Assim, 

no momento do planejamento da aula, é bom elaborarmos de questões relacionadas 

ao nível de desenvolvimento da criança. Só percebemos essa necessidade no 

decorrer da atividade. A fim de minimizar esse eventual percalço, fizemos a leitura 

novamente da página que continha os nomes dados aos dragões. 

Verificamos que o processo avaliativo não ocorreu só na perspectiva do 

aluno, mas também do pesquisador. Isso, porque tal processo auxiliou o professor 

num processo de reflexão sobre sua prática, possibilitando a criação de novas 

formas de procedimentos (BRASIL, 2000).  

Depois de um breve período, a pesquisadora/mediadora perguntou:  

Pesquisadora: Quais as atitudes dos dragões quando viram a escolha da 
bruxinha? 
Aluno I: Ficaram rindo. 
Aluna H: Debochando. 
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Aluna J: Quando alguém faz uma coisa e outro fica mangando. 
Aluno L: Ficaram dando risadas. 

 
 

Pelo diálogo exposto, depreendemos que os alunos tiveram êxito na questão 

de localização de informação.  

Depois disso, demos continuidade com uma pergunta que se refere à 

compreensão global do texto.  

 
Pesquisadora: Que outro final você daria a história? 
Aluna Q: Daria que a bruxa cresceu. 
Aluna M: Que a bruxa ficasse má. 
Aluno C: Que a bruxa ficasse pequenininha e o pai grande. 
Aluno I: A bruxa do mau. 
Aluno L: A bruxa má e o dragão mau. 

 
 

A partir das proposições, verificamos que os alunos, que responderam, não 

conseguiram fazer uma representação coerente da história. Apegaram-se a ações 

que, normalmente, as personagens das bruxas apresentam em outras histórias.  

Ainda em relação ao final da história perguntamos:  

 
Pesquisadora: Que outro final você daria para o pobre rapaz no pinheiro? 
Aluna L: Que o dragão pedisse desculpas e tirasse o rapaz. 
Aluna H: Eu daria um final que um dragão vermelho salvou o rapaz. 
Aluno C: Um dragão vermelho ia passando e salvou o rapaz. 
Aluna M: O dragão tinha que tirar o rapaz da árvore. 
Aluno I: O rapaz escorregou da árvore e pisou no pé de um dragão preto. 
Aluna Q: O dragão mau. 
Pesquisadora: E o dragão era mau? Ele se transformou em um dragão 
para a filha. 
Aluna J: Ele só ficou mal quando os rapazes queriam namorar a bruxinha. 
 
 

A aluna J compreendeu o enredo, pois na história o pai super-protetor 

afastou os pretendentes da sua filha, não entendendo que seria preciso deixar a sua 

bruxinha abrir as próprias asas e seguir o seu caminho. 

Finalizando a atividade de leitura, solicitamos ao aluno C que fizesse um 

resumo da história. 

 
Aluno C: A bruxinha queria um dragão perfeito. Então a filha falou para o 
pai que não queria nenhum daqueles dragões. O pai se transformou em um 
dragão para a filha. Depois a menina escolheu o dragão que o pai se 
transformou. Ela foi para casa e levou o dragão ele cresceu, cresceu, 
cresceu. Ela também cresceu e o dragão era muito grande. A bruxinha ficou 
desconfiada que o pai era o dragão. 
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O resumo descrito pelo aluno demonstrou que ele conseguiu identificar o 

tema - o relacionamento entre pai e filho. No entanto, o resumo também evidencia 

que ele não conseguiu fazer a identificação da ideia principal, a de que os pais têm 

que entender que os filhos crescem e têm que viver suas próprias vidas. Assim, o 

tema tratou do assunto, enquanto a ideia principal informou sobre os aspectos mais 

importantes, por meio dos quais o autor explicou o tema (SOLÉ, 1998), como mostra 

a figura 13. 

 

Figura 12- Desenho realizado da aluna Q 

 
Fonte: Álbum de leitura confeccionado com as histórias trabalhadas na pesquisa.

30
 

 
 

A aluna Q demonstrou ter compreendido o enredo da história, uma vez que 

explicou que o primeiro quadro se referia ao momento que a bruxinha não tinha 

gostado dos dragões que o pai oferecera. O segundo retratou o momento em que a 

bruxinha descobriu que o pai era o dragão. O terceiro tem a representação do rapaz 

que ficou preso na árvore. 

A partir da compreensão realizada pela aluna, constatamos o quão 

importante foi trabalhar com textos narrativos que são apresentados de forma linear 

e com o tempo cronológico discorrendo as ações em início, meio e fim.  

 

                                                             
30

 O álbum de leitura foi realizado com a finalidade de contemplar os objetivos da leitura dos alunos.  
É o estabelecimento de objetivos que determinam a forma como o leitor se situa frente à leitura 
(SOLÉ, 1998). À medida que eram desenvolvidas as aulas de leitura, os alunos realizavam as 
atividades do álbum depois da leitura.  
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3.4.5 Seção de leitura: “Chapeuzinho Amarelo”. 

 

 

Conteúdos: compreensão da ideia principal do 
texto, construção de antecipações coerentes com 
a história, intertextualidade, identificação do 
conflito gerador e recapitulação da história. 

Carga horária: Três horas  

Tipos de Leitura: em voz alta, Imagética, 
compartilhada, colaborativa. 

Data: 21/ 01/ 2016. 

 

 
 

Quadro 22 - Orientações para a aula de leitura 

 
ORIENTAÇÕES PARA AULA  

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 

 
 
 
 
 
 
ANTES DA 
LEITURA 

- Ler o livro antecipadamente e 
planejar as possibilidades para 
desenvolver a compreensão 
leitora dos alunos. 

O livro que vou ler para você tem o seguinte título 
“Chapeuzinho Amarelo”. Vocês poderiam dizer a 
partir de que conto essa história foi criada? 
(Intertextualidade).  
- Observe atentamente a capa. Por que será que 
a menina é chamada de Chapeuzinho amarelo? 
Vejam como o rosto dela está um pouco corado. 
Por que será que está assim? E o sorriso, o que 
transmite para você? (Levantamento de 
hipóteses).  
- Será que a expressão dela tem alguma coisa a 
ver com seu nome Chapeuzinho Amarelo? Em 
sua opinião a expressão do seu rosto transmite 
alegria ou medo? (Ativação de conhecimento 
prévio e levantamento de hipóteses). 

 
 
 
 
 

DURANTE A 
LEITURA 

A professora deverá ler com 
entonação as páginas 7 e 9. 
Ao chegar à página 10 fará a 
seguinte pergunta: 
 
 
- O estudante deverá fazer o 
exercício de tentar inferir o 
significado da palavra 
“medonho” pelo contexto do 
texto: 
 
- Vou ler outro trecho para 
vocês prestem atenção! 
 

 
Qual a relação do nome Chapeuzinho Amarelo 
que está escrito com letras grandes e a imagem 
da menina? (Efeitos de sentido). 
 
 “E de todos os medos que tinha, o medo mais 
que MEDONHO era o medo do tal do LOBO.” 
(Trecho da p. 12). (Inferir significado da palavra). 
- E vocês crianças têm medo de quê?  
- Crianças, na opinião de vocês se os 
sentimentos fossem representados por cores, o 
amor seria vermelho, a esperança verde e o 
medo que cor seria? (Ativação de conhecimento 
prévio e produção de inferência).  
 “[...] Mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez 
mais medo do medo do medo do medo de um dia 
encontrar um lobo. Um lobo que não existia”. 
(Trecho da p. 14) (Efeitos de sentido). 
- Por que será que o narrador repete a palavra 
medo quatro vezes. (Efeitos de sentidos). 
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- Agora, observe atentamente o rosto da menina 
o olhar de canto de olho. Por que será que o lobo 
está preto e grande? (Efeitos de sentido). 
- Depois de ouvir as ideias dos alunos, continua a 
leitura do trecho: “[...] E Chapeuzinho Amarelo de 
tanto pensar no LOBO, de tanto sonhar com o 
LOBO, de tanto esperar o LOBO, um dia topou 
com ele que era assim: carão de LOBO, olhão de 
LOBO, jeitão de LOBO... (p. 14)  (Efeitos de 
sentidos). 
- E continua a leitura do trecho seguinte: 
“[...] Mas o engraçado é que, assim que 
encontrou o LOBO, a Chapeuzinho Amarelo foi 
perdendo aquele medo, o medo do medo do 
medo de um dia encontrar um LOBO. Foi 
passando aquele medo do medo que tinha do 
LOBO. Foi ficando só com um pouco de medo 
daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou 
só com o lobo”. (trecho da p. 18). (Formulação de 
previsões). 
O que vocês acham que vai acontecer? 
Qual será a atitude de Chapeuzinho Amarelo e do 
Lobo? (Formulação de previsões). 
Observem atentamente a imagem das páginas 20 
e 21. 
 -Por que o lobo está branco com alguns traços 
amarelado? (Efeitos de sentidos). 
Agora, olhe a imagem das páginas 22 e 23.  
 A roupa que o lobo está usando lembra uma 
personagem do universo infantil que vocês se 
divertem muito. Qual é o nome dessa 
personagem? (Produção de inferência). 

 
 
 
 
 
 

DEPOIS DA 
LEITURA 

 
 

- Este é o momento da 
sistematização e compreensão 
leitora, retomando a leitura: 
antes, durante e depois da 
leitura/ final da leitura. 

ATIVIDADE ESCRITA 
Agora, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira com as informações do conto de fadas: 
Chapeuzinho Vermelho

31
 (intertextualidade). 

 
( 1 ) CHAPEUZINHO VERMELHO    
( 2 ) CHAPEUZINHO AMARELO                                                                                                                              
                                                                     
(    ) O lobo come a vovó da Chapeuzinho. 
(    )  O maior medo da Chapeuzinho era o lobo. 
(    ) Chapeuzinho encontrou com o lobo a 
caminho da casa da vovó. 
(    ) Assim que Chapeuzinho encontrou o lobo, foi 
perdendo o medo.                                                                                                                                                                                                                                       
- Represente em forma de desenho a história que 
foi lida pela professora, para isso você tem que 
desenhar as personagens e o cenário onde 
aconteceu a história. (Representação global do 
texto). 
ATIVIDADE ORAL 
a) Quem sabe contar do que trata esta história? 
b) Como era Chapeuzinho Amarelo? 
c) O que aconteceu quando ela encontrou o lobo? 
d) Que outro final você daria a história? 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2015/2016). 

                                                             
31 Adaptado do livro didático: Projeto Buriti: Português. Organizadora Editora Moderna; obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna, 3ª edição, São Paulo, 2013. 
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Antes da Leitura 

 

A etapa inicial consistiu no momento de motivar os leitores e despertar o 

gosto pela leitura. Logo que a pesquisadora adentrou na classe, o aluno C 

perguntou: - Qual será a história a ser lida hoje? Os alunos já estavam eufóricos 

antes mesmo de iniciarmos a aula de leitura. A partir das atitudes mencionadas, 

percebemos que a sala de aula se constituiu como um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da leitura permitindo o intercâmbio literário (ZILBERMAN, 2003). 

A partir das proposições, observamos que o aluno apresentou uma atitude 

emocional para a leitura. Dessa forma, apresentamos o título do livro: 

 
Pesquisadora: Chapeuzinho Amarelo. 
Aluno R: A história é Chapeuzinho Vermelho. 
Aluno C: Ela falou Chapeuzinho Amarelo. 
Pesquisadora: É Chapeuzinho Amarelo. 
Aluno R: Eu nunca vi Chapeuzinho Amarelo.  
 
 

Nesse contexto, em que os alunos C e R discutiam qual seria a história, 

iniciamos a atividade de leitura lendo o título, o que deu oportunidade ao leitor de 

saber de que assunto tratava o livro, orientando a atividade de leitura (SOLÉ, 1998). 

 
Pesquisadora: O livro que vou ler para vocês é Chapeuzinho Amarelo. 
Quem escreveu este livro foi Chico Buarque, ele é escritor, compositor e 
cantor. 
Aluno C: Eu não conheço esta história. 
Pesquisadora: Vocês poderiam dizer de que conto essa história foi criada? 
Aluna K: Chapeuzinho Vermelho. 
Aluna L: Chapeuzinho Vermelho. 
Aluna J: Chapeuzinho Vermelho. 
Aluno C: Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho Marrom, Chapeuzinho 
Laranja, Chapeuzinho Verde, mas nunca ouvi Chapeuzinho Amarelo.  
Aluna J: Nunca ouvi Chapeuzinho Marrom e nem Chapeuzinho Preto. 
Aluna M: Nem azul, nem laranja. 
Aluna J: Eu só ouvi Vermelho. 

 

O grupo constatou, de início, que a história Chapeuzinho Amarelo faz 

referência direta ao conto de Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault.  

 
Aluna J: A primeira vez que vejo a Chapeuzinho Amarelo. 
Aluna M: Eu também. 
Pesquisadora: É a primeira vez que J vê Chapeuzinho Amarelo. 
Aluno P: Eu conheço Chapeuzinho Azul. 
Pesquisadora: Eu nunca li Chapeuzinho Azul. 
Aluna N: Eu nunca vi.  
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Em seguida, chamamos a atenção para a personagem na capa do livro, 

pedindo que a observassem na própria capa e, em seguida, que produzissem 

hipóteses, ou seja, formulassem uma previsão antecipada sobre a história que seria 

lida. Assim, demos continuidade oportunizando essa estratégia. 

 
Pesquisadora: Observem a capa do livro. Por que será que a menina é 
chamada de Chapeuzinho Amarelo?  
Aluna N: Porque ela usa chapéu amarelo. 
Pesquisadora: Olhem para ela por que o rosto está meio vermelho. 
Observem o sorriso dela. 
Aluna K: Um sorriso sem graça. 
Aluno R: Parece que está com vergonha. 
Aluno C: Está com medo do Lobo Mau. 
Pesquisadora: Se vamos ler uma história que é recontada a partir de 
Chapeuzinho Vermelho deve ter um Lobo Mau. 

 
 

A partir dessas proposições apresentadas, constatamos que a qualidade 

gráfica contribuiu para a produção de hipóteses, já que enriqueceu o processo de 

interação entre as crianças e o texto. A qualidade estética da ilustração na capa 

estava em conformidade com o texto que seria lido (PNBE, 2014). Nessa direção, foi 

necessário fazer uma pausa para relembrarmos a história original de Chapeuzinho 

Vermelho. Agindo dessa maneira, aproximamos as duas histórias e perguntamos 

aos alunos.  

 
Pesquisadora: Sabendo da história de Chapeuzinho Vermelho, o que 
vocês acham que vai acontecer na história Chapeuzinho Amarelo? E o lobo 
vai fazer o quê? 
Aluno R: Vai comer a vovó. 
Aluna K: Vai querer comer Chapeuzinho também. 
Aluna M: A história vai ser igual. 

 
 

Para que os alunos não perdessem a linha do raciocínio entre as histórias, 

e, por conseguinte, levantassem hipóteses, fizemos a pergunta novamente. É 

preciso ter atenção com as pausas com perguntas e situações que surgem a todo o 

momento durante a sessão de leitura, sobretudo, por se tratar de uma história que 

remete a outra. 

 
Pesquisadora: Será que a expressão do rosto dela tem alguma coisa a 
haver com o nome Chapeuzinho Amarelo? 
Pesquisadora: Está sem graça. 
Aluna K: Tem medo. 
Aluno C: Ela está assim porque tem medo do Lobo Mau. 
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Aluna J: Tia você já assistiu o filme Divertida Mente
32

? O amarelo quer 
dizer alegria e o azul é tristeza. 
Pesquisadora: No filme Divertida Mente os sentimentos têm cores? 
Aluna J: É isso. O lilás é o medo, o amarelo é alegria, o verde é o nojo.  
Pesquisadora: Eu conheço o significado diferente das cores. No filme as 
cores têm diferentes significados do livro também. O amarelo aqui na 
história é representado como? 
Aluna K: O amarelo é o medo. 
Pesquisadora: E no filme? 
Aluna J: O amarelo é alegria. 
Pesquisadora: Se os sentimentos fossem representados pelas cores. 
Quais seriam as cores do sentimento? 
Aluna J: Lilás é alegria. 
Pesquisadora: A partir da história. 
Aluno L: Verde é nojo. 
Aluno I: Azul é tristeza.  
Aluno C: A cor vermelha é raiva. 

 
 

Durante as discussões surgiu algo interessante, os alunos relacionaram o 

significado das cores aos seus conhecimentos de mundo que estavam formados a 

partir do filme Divertida Mente. Enquanto isso, a pesquisadora relacionou as suas 

vivências culturais. Dessa maneira, o conhecimento de mundo e vivências pessoais 

construídas socialmente foi imprescindível para construir a compreensão leitora 

(KLEIMAN, 2013). 

 

Durante a leitura 

 

A pesquisadora leu o conteúdo das três primeiras páginas mostrando as 

gravuras:  

Pesquisadora: Observem por que o nome Chapeuzinho Amarelo está 
escrito com letras grandes? 
Aluno P: Para a gente ver melhor. 
Professora: Ver o quê? 
Aluna L: Que ela está com medo. 
Pesquisadora: O que quer dizer Medonho? 
Aluna M: Um medo forte. 
Aluno C: O medo mais evoluído de todos. 
Aluno J: Super-medo. 
Pesquisadora: O que é um super medo J? 

                                                             

32
 Sinopse simplificada do filme Divertida mente: Crescer pode ser uma jornada turbulenta, e com 

Riley não é diferente. Ela é retirada de sua vida no meio oeste americano quando seu pai arruma 

um novo emprego em São Francisco. Como todos nós, Riley é guiada pelas emoções que são 

representadas por cores – Alegria (amarela), Medo (lilás), Raiva (vermelho), Nojinho (verde) e 

Tristeza (azul). As emoções vivem no centro de controle dentro da mente de Riley, onde a ajudam 

com conselhos em sua vida cotidiana. Disponível em:< http://fluffy.com.br/2015/07/resenha-de-

filme-divertida-mente>. Acesso em: 19 mar. 2016. (Grifo nosso). 
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Pesquisadora: Vocês já sentiram um medo medonho? 
Pesquisadora: E vocês crianças tem medo de quê? 
Aluna P: Medo de escuro. 
Aluna M: Tenho medo da piranha e da água viva. 
Aluno J: Meu medo medonho é do escuro, mas durmo com minha mãe.  
Aluna M: Eu tenho medo de tudo. 

 
  

O episódio mencionado, a partir da pausa protocolada, destacou o trabalho 

cognitivo que o leitor realizou no momento da leitura, pois, para responder as 

questões, os alunos mobilizaram as seguintes capacidades: analisar, comparar, 

perceber, assumindo assim, uma perspectiva ativa diante da leitura (COSCARELLI; 

CAFIERO, 2013). 

Também foi possível evidenciar, nesse procedimento, que eles se tornaram 

protagonistas da atividade de leitura, transformando-a em algo seu, pois a todo o 

momento foram convidados a expor o que pensavam e, nesse processo, 

aprenderam que suas contribuições são necessárias para a compreensão leitora 

(SOLÉ, 1998). 

Com o grau de interação mantida, perguntamos: Por que quando Chico 

Buarque escreveu o livro ele disse medo, do medo, medo, medo? 

 
Aluna K: Pra dizer que tinha muito medo. 
Aluno R: Por que tem mil medo.  
Pesquisadora: Quantas vezes ele falou a palavra medo?  
Aluno I: Quatro vezes. 
Pesquisadora: Por que ele repetiu quatro vezes o medo?  
Aluno C: Tem muito medo. 
 
 

Os alunos perceberam o objetivo do autor ao utilizar as repetições das 

palavras. Destacaram que o propósito da repetição na narrativa é enfatizar o medo. 

A repetição da palavra medo é um recurso verbal que o autor utilizou para produzir 

sentido. Esse é um tipo de capacidade que deve ser ensinada nas aulas de leitura 

para que o aluno possa construir sentidos e, assim, propiciar a compreensão leitora. 

A obra mereceu destaque, porque utilizou, de forma criativa e atraente, os efeitos de 

sentido e, assim, propiciou a compreensão leitora.   

Nesse contexto de discussões, fizemos outra pausa protocolada para 

destacar duas questões distintas. A primeira consistiu em propiciar aos alunos o 

levantamento de hipóteses e a segunda, observar se fariam alguma relação com a 

atitude de Chapeuzinho e o Lobo com a história original. 
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Esse questionamento teve fundamento, porque o trecho selecionado diz 

respeito a um momento de alteração no rumo da narrativa que poderia conduzir a 

uma reconstrução de sentidos sobre o enredo ou um apego a história de Perrault. 

Assim, durante a leitura foi preciso sempre verificar as hipóteses formuladas e a 

construção de sentidos que o leitor construiu a partir das pistas dadas pelo autor da 

obra. Portanto, o sentido de um texto é construído na interação texto-leitor (KOCH; 

ELIAS, 2012). 

 
Pesquisadora: Ela encontrou o Lobo e agora o que vai acontecer? 
Aluno C: Vão ser amigos. 
Aluna R: Vai fazer amizade. 
Aluna L: Ela vai convidar para morar com ela. 
Pesquisadora: Será que vai acontecer isso gente? 
Aluna L: Será que Chapeuzinho vai ficar amigo desse outro Lobo? 
Pesquisadora: É outro Lobo crianças? 
Aluno I: Não é o mesmo Lobo. 
Pesquisadora: Por que será que o Lobo está branco com esses traços 
amarelados? 
Aluna K: Porque ela não tem mais medo. 
Pesquisadora: Essa roupa que ele está usando representa o quê? 
Aluno R: Um palhaço. 
Pesquisadora: Por que será que ele falou “PÔ” estou chateado. 
Aluna J: De vergonha. 
Aluna M: Porque Chapeuzinho não tem mais medo. 
Aluna L: O medo foi pelo cano abaixo. 
 
 

Diante do exposto, percebemos que as formulações de hipóteses dos alunos 

foram confirmadas, uma vez que conseguiram desconstruir a imagem do Lobo feroz, 

manipulador, forte, que é retratada na história de Chapeuzinho Vermelho, e 

entenderam a acepção com a nova versão da história. 

Nessa perspectiva de compreensão, os alunos entenderam que 

Chapeuzinho Amarelo assumiu uma personalidade forte, destemida, corajosa e feliz, 

pois o Lobo não exerceu nenhuma dominação sobre ela. 

Os alunos demonstraram construir sentidos, já que aluna L diz “o medo foi 

pelo cano abaixo”. Essa constatação teve fundamento, pois a aluna chegou a essa 

conclusão, porque conseguiu desconstruir a versão original e construir outra, a partir 

de Chapeuzinho Amarelo, ou seja, construiu sentidos pertinentes de acordo o novo 

enredo. Assim, conhecer o texto-fonte foi condição necessária à construção de 

sentidos (KOCH e ELIAS, 2012). 
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Depois da leitura 

 

Esse momento da leitura foi dividido em duas etapas: na primeira, os alunos 

realizaram uma atividade escrita baseada na capacidade de construir uma 

representação global do texto, que incluiu a identificação do assunto principal e o 

estabelecimento de intertextualidade. Selecionamos as atividades dos alunos M e I, 

a fim de apresentarmos os dados e as discussões. Segue abaixo a Figura 14. 

 

Figura 13 – Atividade realizada pela aluna M  

                     

Fonte: Atividade realizada depois da leitura trabalhada na pesquisa (2015-2016). 

 

A aluna M conseguiu distinguir a história original e a paródia33·, pois 

respondeu a atividade proposta corretamente, no que diz respeito a representar a 

                                                             
33

 A paródia é uma releitura cômica de alguma composição literária, que frequentemente utiliza ironia 

e deboche. Ela geralmente é parecida com a obra original, e quase sempre tem sentidos diferentes. 

A paródia surge a partir de uma nova interpretação, da recriação de uma obra já existente e, em 

geral, consagrada. Seu objetivo é adaptar a obra original a um novo contexto, passando diferentes 

versões para um lado mais despojado, e aproveitando o sucesso da obra original para passar um 
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história por desenhos. Ela desenhou a personagem Chapeuzinho com seu chapéu 

amarelo e o lobo pelado, esbranquiçado. Essa característica do lobo está em 

conformidade com a releitura buarqueana.  A transformação de um texto num 

desenho ajudou a compreendê-lo melhor (CAFIERO, 2005). 

Segue abaixo, a mesma atividade realizada por outro aluno. 

 

Figura 14 – Atividade realizada pelo aluno I 

      

Fonte: Fonte: Atividade realizada depois da leitura trabalhada na pesquisa (2015-2016). 

 

Embora o aluno I tenha assinalado „errado‟ que “Chapeuzinho encontrou 

com o lobo a caminho da casa da vovó”, acertou as demais, por isso, de modo geral, 

consideramos que ele estabeleceu uma relação de intertextualidade. No que tange à 

segunda questão, desenhou duas personagens; deduzimos que o desenho pintado 

de verde seja o Lobo e a Chapeuzinho seja o desenho que está pintado de amarelo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
pouco de alegria. Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3dia< Acesso em 02 mai. 

2016. 
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Figura 15 – Atividade realizada pelo aluno R 

                      

Fonte: Álbum de leitura confeccionado com as histórias trabalhadas na pesquisa (2015 / 2016). 

 

A partir dessa atividade do álbum de leitura, o aluno R estabeleceu relações 

entre as partes e conseguiu fazer uma relação global do texto. Foi necessário 

explicitar que esse tipo de atividade ajudou o aluno a construir uma compreensão 

global do texto. 

O segundo momento foi desenvolvido com os seguintes alunos: I, C, J, H e 

M. Recorremos a essa metodologia para analisar o desempenho dos alunos em um 

grupo menor. Para tanto, esse momento foi conduzido em torno de quatro perguntas 

centradas nos elementos da narração, inseridas nas transcrições apresentadas a 

seguir: 

 
 

Pesquisadora: Você sabe recontar esta história que foi lida? 
Aluna J: Sim. Chapeuzinho Amarelo tinha medo de tudo. Não brincava 
porque achava que ia cair, não falava porque pensava. O medo mais 
medonho dela era do Lobo que nunca viu. Aí Chapeuzinho encontrou o 
Lobo, aí o Lobo ficou com vergonha porque Chapeuzinho não tinha medo 
dele. Aí o Lobo virou palhaço e virou bolo e Chapeuzinho só gostava de 
bolo de chocolate. Chamou seus amigos para brincar de amarelinha. 
Aluna H: Chapeuzinho tinha medo de minhoca porque virava cobra. Aí ela 
achava que um dia ia encontrar o Lobo. Um dia Chapeuzinho encontrou o 
Lobo. Ela perdeu o medo e o Lobo dizia: -  Eu sou o Lobo. 
Aluna M: Sei. Chapeuzinho Vermelho. Oh! Não Chapeuzinho Amarelo. Ela 
tinha medo de tudo, ela tinha muito medo de encontrar um Lobo. Aí de tanto 
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medo ela encontrou o Lobo. O Lobo ficou com vergonha dela de ficar 
olhando para ele. 
Aluno C: Eu me lembro que Chapeuzinho Amarelo perdeu o medo do Lobo 
e também lembro que não tomava sopa. Tinha medo do Lobo que nunca 
viu, tinha medo de trovão, não saia do quarto, nem falava, não estava 
gripada, mas tossia. Não brincava de nada e também encontrou o Lobo e foi 
perdendo o medo e o Lobo virou um palhaço porque Chapeuzinho não tinha 
medo dele, então o Lobo virou um Lobo que diz Lobo bolo, Lobo bolo.  

 
 

Analisando os recontos, observamos que os alunos citados identificaram o 

tema da história, o medo. No entanto, elas não adentraram de maneira profunda na 

ideia principal. Não citaram, por exemplo, que a menina conseguiu vencer o seu 

medo e se tornou uma pessoa mais forte, feliz, comunicativa, brincalhona. Contudo, 

observamos que se aproximavam de maneira tímida dessa ideia principal. A aluna J 

disse “chamou seus amigos para brincar de amarelinha”. A aluna H “ela perdeu o 

medo”. O aluno C “perdeu medo do lobo” e “Chapeuzinho não tinha medo dele”  

  
Pesquisadora: Como era Chapeuzinho Amarelo? 
Aluno I: Tinha bochecha amarela de medo. Todo dia sonhava com o Lobo, 
não saia para brincar, não saia para as festas. Um dia ela encontrou o Lobo, 
aí perdeu o medo de que tinha do Lobo, do medo, do medo, do medo de 
que tinha do Lobo. O Lobo ficou com vergonha e com raiva porque virou 
palhaço, aí virou bolo, aí a menina ficou brincando de amarelinha porque 
perdeu o medo. Ela brincou das coisas que tinha medo, aí o final. 
Aluna J: No lugar do capuz usava um chapéu e no lugar do vermelho ficou 
amarelo. Tinha medo de tudo, mas o medo medonho era do Lobo. 
Aluna H: Medrosa. Tinha medo de tudo, não brincava de nada. 
Aluna M: Ela era amarela de medo. Ela foi perdendo o medo. 
Aluno C: Com medo, tinha medo de tudo. 
 
 

O aluno I entendeu os recursos não verbais como a repetição da palavra 

medo, utilizado por Buarque, pois a utilizou em sua resposta, evidenciando entender 

a reiterada repetição da palavra medo, ao fazer menção ao sentimento que 

Chapeuzinho Amarelo havia sentido de forma intensa. 

A aluna J respondeu a questão com enfoque também nos efeitos de 

sentidos propostos pelo ilustrador, que dizem respeito aos aspectos materiais da 

obra como: a capa do livro apresentou a personagem principal e ofereceu indícios 

para seu jeito de ser, que o leitor constatou ao ler a obra como ela mesma citou 

“tinha medo de tudo, seu medo medonho era do lobo”. 

Os alunos M e C compartilharam da mesma resposta, apenas divergem 

quando a aluna M falou que a personagem foi perdendo o medo. 
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Nesse contexto de conversas a respeito de trechos da história, 

perguntamos: O que aconteceu quando ela encontrou o Lobo? 

 
Aluna H: Perdeu o medo e o Lobo ficou falando que era o Lobo e ela deu 
risadas. 
Aluna J: Ela ficou perdendo o medo. E o Lobo ficou com vergonha, pelado 
virou palhaço e depois Lobo. 
Aluno C: Ela foi perdendo o medo. 

 
 

As questões da atividade oral pertencentes ao segundo momento, que 

dizem respeito ao depois da leitura, possibilitaram às crianças elaborarem uma 

interpretação sobre o comportamento da personagem principal. Isso auxiliou na 

construção da compreensão sobre o texto (SOLÉ, 1998). 

Incluímos, no grupo das questões mencionadas, uma que tange à 

capacidade de fazer uma representação global do texto. Para tanto, perguntei: Que 

outro final você daria a história?  

 
Aluna I: Que o Lobo seria a Chapeuzinho e a Chapeuzinho o Lobo. 
Aluna J: Eu daria que Chapeuzinho e o Lobo fossem amigos. 
Aluna H: O Lobo ficaria bonzinho e Chapeuzinho dava um abraço nele. 
Aluna M: Que o Lobo e a Chapeuzinho ficassem amigos. 
Aluno C: Eu daria que o Lobo virou não sei. Eu estou aqui pensando e não 
sei. 
Pesquisadora: Pense mais um pouco. 
Aluno C: Já sei. Eu daria um final que o Lobo virou um sapato. 
Pesquisadora: Por que um sapato? 
Aluno C: Não sei! Só consegui pensar isso.  

 
 

A partir das respostas dos alunos, percebemos que a capacidade que se 

referia à representação global do texto era a capacidade que as crianças 

apresentavam mais dificuldade, já que precisavam identificar a ideia principal do 

texto. Assim, foi preciso realizar um trabalho de ensino sistemático e constante 

dessa capacidade para que a mesma fosse desenvolvida. Além disso, necessitou-se 

de ajuda do professor, a fim de ensiná-lo como identificar a ideia principal.  

Para que essa dificuldade pudesse ser minimizada é aconselhável que o 

professor trabalhe com textos narrativos curtos e propicie um ensino que o aluno 

possa distinguir o que é tema e a ideia principal. Assim, poderia, por exemplo, 

exemplificar com um texto conhecido qual seria o tema e a ideia principal (SOLÉ, 

1998). Esse pode ser um bom começo, sobretudo, nas classes de alfabetização. 
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3.4.6 Seção de leitura: “A ovelha negra da Rita”. 

 

 

 
Conteúdos: compreensão da ideia principal do 
texto, construção de antecipações coerentes com 
a história, intertextualidade, identificação do 
conflito gerador e recapitulação da história. 
 
Carga horária: Três horas  

 
Tipos de Leitura: Imagética, compartilhada, 
colaborativa. 
 
Data: 02/ 02/ 2016. 

 

 

Quadro 23 - Orientações para a aula de leitura 

 
ORIENTAÇÕES PARA AULA  

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 

 
 
 
 
 
 
ANTES DA 
LEITURA 

Motivar o contato inicial com o 
livro pedindo que as crianças 
façam o manuseio do livro 
observando as imagens. 
 
 

- Hoje nós vamos ler o livro “A ovelha negra da 
Rita” Vocês já tiveram contato com livros que só 
têm imagens? A autora é Silvana de Menezes, 
alguém já leu outra história dessa escritora para 
vocês?  (Levantamento de hipóteses). 
- Por que o título da história foi escrito de preto? 
(Levantamento de hipóteses e ativação de 
conhecimento prévio). 
- Pedir às crianças que observem a imagem da 
capa, o olhar que cada uma das personagens 
transmite e perguntar: Por que elas estão se 
olhando dessa forma? (Levantamento de 
hipóteses).  
- Qual o assunto da história? 
- Vocês conhecem uma ovelha? Descreva. 
- Vocês já ouviram falar de ovelha negra? 
- Será que a ovelha negra é o bicho de estimação 
da Rita? 

 
 
 
 
 

DURANTE A 
LEITURA 

- Acompanhar a construção 
das ideias dos alunos com a 
imagens. 

- Levantar a seguinte discussão: o que é aquele 
ponto escuro no meio daquela imensidão de 
brancura? (p. 6) (Levantamento de hipóteses). 
- O que significa os riscos pretos que saem da 
boca de Rita (p.6) (Efeito de sentidos). 
 - Olhem as imagens das páginas 12 e 13.  
Demonstram o quê? Se vocês fossem uma 
escritora, o que escreveria sobre as atitudes entre 
as duas personagens (produção de inferência). 
- Por que será que Rita está tremendo tanto com 
os dentes cerrados? Será que é de raiva? Ou 
não. Qual é sua opinião? (Levantamento de 
hipóteses). 
- Observe a pág. 21. Por que a ovelha está com 
uma luneta olhando o monte? O que vocês 
acham que vai acontecer? (Fazer previsões). 
 - O que aconteceu quando a ovelha saiu da casa 
de Rita? (p.24) (Localização de informação). 
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- O que significa essa lâmpada na cabeça da 
ovelha? (p.25) (Produção de inferência) (Efeito de 
sentidos). 
- O que a ovelha contou para as companheiras? 
(Localização de informações). 
- Observem as imagens das páginas: 27, 28, 29 e 
30. O que a ovelha irá fazer? (Fazer previsões). 
Por que o vestido de Rita tem duas cores? 
(Levantamento de hipóteses). 

 
 
 
 
 

DEPOIS DA 
LEITURA 

 
 

Organizar um grande círculo 
com as crianças e fazer a 
brincadeira de repassar uma 
caixa enquanto todos cantam 
uma canção. Quando a música 
parar, quem estiver com a 
caixa nas mãos responderá às 
perguntas elencadas abaixo. 

1- Qual o título da história? 
2- Faça um resumo oral da história 
(Representação global do texto). 
3- O que você não gostou da história? 
4- Em sua opinião só o cachorro pode ser o 
melhor amigo do homem? 
5- O que aconteceu na história quando Rita 
desapareceu? (Identificação do conflito gerador). 
6- O que você faria se o seu melhor amigo 
sumisse do ambiente que vocês estão 
acostumados a se encontrarem? 
7- Dê um novo final para a história. 
(Representação global do texto). 

Fonte: Material empírico produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Antes da Leitura 

 

A aula de leitura foi iniciada com a apresentação da obra: “A ovelha negra 

da Rita”. O livro foi passado de mão em mão para que os alunos pudessem 

manuseá-lo. Essa iniciativa de proporcionar contato tátil das crianças com o livro foi 

importante para a realização do processo de leitura, pois, como se tratava de um 

livro de imagem, foi relevante que as crianças tivessem um contato inicial para que 

fossem atraídas pelo encanto das ilustrações e, assim, foram convidadas a vivenciar 

uma experiência estética. Essa dinâmica não se tratou apenas de observar, mas de 

receber, perceber, sentir e deixar se levar pela emoção (RAMOS; NUNES, 2013).  

Na medida em que o livro passava de mão em mão, lembrávamo-nos do 

texto de Mário Quintana, intitulado “Os poemas”34 que retrata de forma fascinante o 

contato do leitor com um livro. 

 
Os poemas são pássaros que chegam 
Não se sabe de onde e pousam 
No livro que Lês 
Quando fechas o livro, eles alçam voo 
Como de um alçapão. 
Eles não têm pouso 
Nem porto 
Alimentam-se um instante em cada par de mãos 

                                                             
34

 Texto disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/Mjk3Ng/. Acesso em: 24 mar. 2016. 
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E partem. 
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
No maravilhoso espanto de saberes 
Que o alimento deles já estava em ti... 

 

O poema destacou a interação do leitor ao ter contato com o livro, porquanto 

mostrou que o sentido de um texto contido em um livro foi construído na interação 

texto-sujeitos. 

Ao ter o livro em suas mãos, cada criança mobilizou conhecimentos 

pertinentes à construção de sentidos, uma vez que eles fazem o texto falar, 

sobretudo, por se tratar de um livro de imagens. 

Nesse clima de euforia para olhar o livro, umas das crianças chamou 

atenção para um aspecto peculiar das obras de imagem e disse: 

  
Aluno C: Tia como é que vamos ler a história se não tem nada escrito? 
Pesquisadora: Hoje, nós vamos fazer a leitura com um livro de imagens. 
Pesquisadora: Nós vamos ler o quê? 
Aluna H: Nós vamos ler olhando. 
Pesquisadora: Olhando o quê? 
Aluna H: Os desenhos. 
Aluna H: Tia eu tinha um livro assim, só tem imagem não tem nada escrito. 
Pesquisadora: você leu este livro e entendeu? 
Aluna H: Entendi. 
Pesquisadora: Terminaram de olhar? Daqui a pouco vamos ler juntos. 
 

Após o momento inicial, em que os alunos olhavam a capa, o título, os 

contornos, foram construindo uma “ponte” entre seus conhecimentos prévios e as 

imagens apresentadas na obra e, consequentemente, abrindo “caminho” para a 

construção de sentidos. A “ponte” foi construída a partir das antecipações, 

formulações de hipóteses e conhecimentos prévios do leitor que os levavam a 

caminhos de infinitas possibilidades, demarcadas pelo autor. Nessa aventura que foi 

a leitura, a pesquisadora teve o papel, em particular, de indicar o caminho para que 

os alunos construíssem um texto com imagens. 

No decorrer dessa dinâmica, a pesquisadora perguntou: 

 
Pesquisadora: Vocês já leram algum livro que só tem imagens 
Aluna H: Eu já li. A bruxinha Zuzu. 
Aluno C: Não. 
Aluna J: Eu já li um. O nome da história é: A casa mais escura. 
Aluna N: Eu tinha um da princesinha. 
Aluno I: O castelo assombrado. 
Pesquisadora: Você me empresta? 
Pesquisadora: Como se trata de um livro de imagem, eu não vou ler 
sozinha, vocês irão ler comigo. 
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Os alunos falaram de suas impressões e experiências com os livros de 

imagens. Iniciamos a leitura de forma colaborativa, pois como se trata de um livro de 

imagem, todos iriam ler a história a partir das ilustrações contidas no livro. A 

importância de permitir um contato visual mais aproximado com as ilustrações do 

livro foi fundamental para o processo de leitura, tendo em vista que as imagens 

sensibilizaram as crianças, permitindo que se fixassem nas sensações que a leitura 

transmitia (COELHO, 2000). 

O trabalho com o livro em sala possibilitou que as crianças ampliassem seus 

conhecimentos de maneira lúdica, e, sobretudo, despertou o gosto pela leitura, 

estimulando sua imaginação, ajudando a desenvolver o seu intelecto e tornando 

claras suas emoções (BETTELHEIM, 2007). 

Pesquisadora e alunos deram início à atividade de leitura: 

 
Pesquisadora: Quem quer ler o título? 
Aluna N: Eu vou ler. A ovelha negra da Rita. 
Pesquisadora: Muito bem. 
Pesquisadora: Quem escreveu o livro? 
Aluna N: Silvana de Menezes. 
Pesquisadora: Observem esta capa: Por que o título está escrito de letras 
pretas? 
Aluno L: Porque o bicho é preto. 
Pesquisadora: Como é o nome desse animal? 
Todos: Ovelha. 
Aluna H: Lá na roça tem ovelha negra. 
Aluno C: A menina está verde. 
Aluno R: Ela é um fantasma. 
Aluno F: Ela está doente. 
Pesquisadora: Vocês estão dizendo que a menina é verde, que está 
doente. 
Pesquisadora: Quando iniciarmos a leitura, vamos verificar se é isso 
mesmo. 
Pesquisadora: Por que Rita e a ovelha estão se olhando assim de forma 
carinhosa? 
Aluna K: Porque é amor. 
Pesquisadora: O que você acha que transmite? 
Aluno R: Eu acho que são amigos. 
Aluna J: Para mim também são amigas. 
Aluna J: Quem acha que é amiga suspende a mão.  
Pesquisadora: Todos acharam. 
Pesquisadora: Do que você acha que vai tratar esta história, que tem uma 
menina e uma ovelha negra. 
Aluna H: Uma história boa, bem bonita. 
Pesquisadora: Vamos começar. 
Pesquisadora: Este livro quem escreveu foi Silvana Menezes, a editora é 
Edições é um livro que chegou a escola por meio de um Programa Nacional 
da Biblioteca na Escola, foi editado em 2013. Tem outros livros de imagens 
na caixa. 
Aluna J: É um livro para gente aprender. 
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A partir das discussões elencadas, as crianças socializaram suas ideias a 

respeito da história, estabelecendo uma expectativa antecipada sobre o texto. Para 

tanto, os elementos paratextuais da obra como título, tamanho da letra, cores, 

imagem da personagem na capa do livro auxiliaram no levantamento de hipótese 

(KLEIMAN, 2014). 

Além disso, ainda antes da leitura, as crianças demonstraram diversas 

expectativas em torno da leitura. Isso aconteceu, porque conduzir a atividade de 

leitura, de forma compartilhada, propiciou ocasiões para que os alunos 

compreendessem e utilizassem estratégias úteis para compreender o texto (SOLÉ, 

1998). 

 

Durante a leitura 

 

Essa etapa da sequência de leitura possibilitou muitos aprendizados. 

Gostaríamos de destacar que foi um momento de falar e ouvir, respeitando os turnos 

de falas dos integrantes do grupo. Esse procedimento foi necessário, uma vez que 

se tratava de um livro de imagem e que a construção da narrativa dependeu da 

interpretação dada pelos alunos envolvidos na atividade de leitura. Foi indispensável 

que se tivesse uma relação harmoniosa entre pesquisadora, aluno e texto literário. 

Assim, iniciamos com a seguinte proposição:  

 
Pesquisadora: Vamos começar? Como é um livro de imagens eu não vou 
ler sozinha. Vamos ler em grupo, para isso, faremos um combinado, cada 
um ler por vez para não atrapalhar quando o outro estiver lendo. 
Pesquisadora: Nós vamos ler a imagem e dizer o que está acontecendo. 
Pesquisadora: Vamos iniciar a leitura. 
Aluno P: Rita assobiou para a ovelha. 
Pesquisadora: Será que ela ouviu? 
Aluna M: A imagem do som 
Aluna H: Ela assobiou e a ovelha arregalou a orelha. 
Aluno F: Ela pulou no colo de Rita e se abraçaram. 
Pesquisadora: E que é aquele ponto escuro no meio daquela imensidão de 
brancura? 
Aluno I: É a ovelha negra. 

 
 

No decorrer da história, os alunos/leitores tiveram a possibilidade de expor 

suas opiniões. Nesse contexto, vieram à tona as seguintes indagações: O que eu sei 

sobre esse tema? O que eu penso sobre? Minha opinião é correta? Foi nessa 



151 

sequência que os alunos se tornaram protagonistas da proposta de leitura, já que 

puderam transformar a leitura em algo seu (SOLÉ, 1998). 

Segue abaixo uma das primeiras ilustrações com a qual tiveram contato ao 

abrirem o livro. 

 

Figura 16 - Página 7 do livro “A ovelha negra da Rita” 

                                  

Fonte: MENEZES, Silvana. A ovelha negra da Rita. Edições, 1ª edição, 2013. 
 

 

Por meio da figura acima, as crianças perceberam que os riscos pretos 

emitidos por Rita representavam um som de chamada. Assim, reconheceram efeitos 

de sentido decorrentes dos recursos não-verbais como cor e formato da imagem que 

representa som. 

Nesse contexto de discussões sobre a imagem citada, apresentamos uma 

segunda ilustração e perguntamos: 

 
Pesquisadora: Nossa!!! Por que Rita está tremendo tanto com os dentes 
cerrados? 
Aluno R: por causa do vento forte. 
Pesquisadora: Eu não tinha percebido o vento. Onde ele está? 
Aluno R: Estes riscos aí. 
Pesquisadora: O aluno R, está certo. Estes riscos representam o vento. 
Aluna L: Ela está tremendo de frio. 
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Figura 17 - Página 16 do livro “A ovelha negra da Rita”. 

                       

Fonte: MENEZES, Silvana. A ovelha negra da Rita. Edições, 1ª edição, 2013. 
 

 

Pesquisadora: E agora? 
Aluna K: Ela foi para casa, estava fazendo muito frio. 

 
 

A partir da imagem, em consonância com os diálogos, as crianças 

produziram hipóteses. A formulação de hipóteses aconteceu também durante a 

leitura. A partir do diálogo e da imagem, percebemos que produziram essa 

estratégia cognitiva, por meio da imagem central e das informações de 

diagramação35 (KLEIMAN, 2014).  

Além da imagem apresentada, logo em seguida, fizemos perguntas para que 

orientassem o levantamento de hipóteses, a partir da próxima imagem. 

 

 

 

 

                                                             
35

 A diagramação é o ato diagramar (paginar) e diz respeito a distribuir os elementos gráficos no 
espaço limitado da página que vai ser impressa. É uma das práticas principais do design gráfico, 
pois a diagramação é essencialmente design gráfico. A diagramação é aplicada em diversas mídias 
como jornais, livros, revistas, cartazes, sinalização, websites, inclusive na televisão. Disponível 
em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama%C3%A7%C3%A3o> Acesso em: 25 mar. 2016. 
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Figura 18 - Página 21 do livro “A ovelha negra da Rita” 

        

Fonte: MENEZES, Silvana. A ovelha negra da Rita. Edições, 1ª edição, 2013. 
 

 

Pesquisadora: Por que a ovelha está com uma luneta olhando o monte? O 
que vocês acham que vai acontecer? 
Aluna N: para ver de longe. 
Pesquisadora: Para ver de longe o quê? 
Aluna J: A ovelha está procurando Rita. 
Pesquisadora: Por que ela está procurando? 
Aluna K: Porque Rita sumiu. 
Aluno C: Ela foi procurar Rita na casa dela. 
Aluna J: Quando chegou lá viu que Rita estava doente. 
Pesquisadora: O que aconteceu quando a ovelha saiu da casa de Rita? 
Aluna K: Ela saiu chorando. 
Aluno R: Ela ficou triste. 

 

 
No desenvolvimento da segunda etapa da aula (durante a leitura), 

verificamos que os alunos inferiram ações que resultaram de certa forma na 

localização de informações, uma vez que a aluna J disse que Rita estava doente. 

Esse procedimento foi possível porque o livro “A ovelha negra da Rita” discorreu 

suas ações como um texto narrativo36. No que se refere à capacidade de localizar 

informação, tal habilidade diz respeito em responder o que aconteceu (CAFIERO, 

2010). 

A partir da imagem seguinte as crianças conseguiram fazer inferência. 

 
                                                             
36

 Na obra A ovelha negra da Rita, de Silvana Menezes, há um fio narrativo, pois há marcas que vão 
edificando o tempo, o espaço, os personagens, o conflito, o ponto de vista de quem conta por meio 
de recursos da linguagem visual (PNBE, 2014). 
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Figura 19 - Página 25 do livro: “A ovelha negra da Rita”. 

 

Fonte: MENEZES, Silvana. A ovelha negra da Rita. Edições, 1ª edição, 2013. 
 

 

Geralmente, a inferência é uma capacidade pouca trabalhada nas salas de 

aulas. Assim, é recomendável que os mediadores de leitura promovam atividades 

que oportunizem o desenvolvimento dessa capacidade. No decorrer da atividade de 

leitura, os alunos conseguiram mobilizar recursos cognitivos para efetuar esse 

procedimento. A inferência realizada possibilitou a construção de uma proposição a 

partir de elementos dados pelo texto (MARCUSCHI, 2009). No que tange a essa 

atividade de leitura, possibilitou proposições a partir da imagem apresentada. A 

partir dessa perspectiva, a pesquisadora perguntou: O que significa essa lâmpada 

na cabeça da ovelha? 

 
Aluna J: Teve uma ideia. 
Aluno C: Uma ideia. 
Aluno R: Ela teve uma ideia genial. 
Pesquisadora: Qual foi a ideia? 
Aluno P: Contou para as outras ovelhas que Rita estava doente. 
Aluno I: Cortou os pelos. 
Aluna M: Cortou os pelos e colocou na cesta. 
Aluno C: Rita também cortou pelo preto para colocar no cesto. 
Pesquisadora: O que estas ovelhas estão fazendo? 
Aluna J: Estão costurando roupas. 
Aluno I: Roupas para Rita. 
Aluna L: Estas ovelhas são avós e tia. 
Pesquisadoras: O que as ovelhas ainda estão fazendo? 
Criança I: Tirando leite. 
Pesquisadora: Para que? 
Criança B: Para levar para Rita. 
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Pesquisadora: E esse carrinho? Para onde a Ovelha está levando? 
Criança J: Para a casa de Rita. 
Pesquisadora: Chegando lá a ovelha falou o quê? 
Criança M: Que trouxe para ela leite. 
Criança L: E queijo. 
Pesquisadora: E o que mais? 
Criança I: Roupas. 
Pesquisadora: Rita falou o quê? 
Crianças R: Agradeceu. 
Pesquisadora: Por que o vestido de Rita tem duas cores? 
Criança B: Porque o pelo da Ovelha negra e das brancas. 
Criança C: Porque ela cortou o pelo dela para fazer a roupa 
Criança K: Misturou o preto e o branco. 
Pesquisadora: O que representa que Rita gostou? 
Aluno C: Os corações. 
Aluna B: Porque ela amou. 
 

Percebemos, a partir dos diálogos, que as crianças mobilizaram a 

capacidade relacionada com o processamento da coerência do texto, que consistiu 

em identificar os elementos para construir a narrativa e seus modos de 

apresentação. A solução do conflito gerador foi identificada pelas crianças. Isso 

pode ser verificado pela produção da aluna L que retratou por meio de desenhos 

(Figura 2). 

 

Figura 20. Atividade realizada pela aluna L. 

                     

Fonte: Álbum de leitura confeccionado com as histórias trabalhadas na pesquisa. 
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Verificamos que aluna L conseguiu identificar a solução do conflito. Dividiu a 

representação de sua compreensão em quatro momentos distintos: A) Momento em 

que a ovelha estava na casa de Rita e saiu triste. B) Momento em que a ovelha 

negra tem uma ideia, sinalizada pela lâmpada em sua cabeça. C) Momento em que 

a ovelha convocou as companheiras para ajudar sua amiga. D) Momento em que a 

ovelha, com uma tesoura na mão, corta os pelos para fazer os agasalhos que 

seriam doados para a família de Rita. 

Chegamos a essa análise a partir das ilustrações acima e das convergências 

dos registros no caderno da pesquisadora. 

 

Depois da leitura  

 

Finalizada a leitura, a pesquisadora dirigiu-se aos alunos a fim de explicar a 

dinâmica que seria realizada após a leitura. 

 
Pesquisadora: Tenho aqui uma caixa com sete perguntas, à medida que 
cantarmos a canção pirulito que bate – bate, a caixa vai passar de mão em 
mão, quando pararmos de cantar o aluno que estiver com a caixa 
responderá a uma pergunta. 
 

 

No desenvolvimento da atividade, realizamos uma avaliação da leitura. Para 

isso, utilizamos o seguinte roteiro de observação da compreensão da leitura. 

 

Quadro 24 – Roteiro de observação da compreensão da leitura  

DEPOIS DA LEITURA 

 
 Identifica o tema? 

 Identifica a ideia principal? 

 É capaz de fazer um resumo coerente? 

            Fonte: Roteiro de observação da compreensão leitora (BOFARULL, 2003). 

 

Esse procedimento se deu concomitante à atividade de leitura, já que o 

roteiro foi atrelado à sequência do antes, durante e depois da leitura (SOLÉ, 1998). 

A caixa parou nas mãos do aluno I que leu a seguinte questão: Você lembra o título 

da história? 

 
Aluno I: Sim. A ovelha negra da Rita. 
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A pesquisadora sacudiu a caixa novamente e o aluno F pegou o papel 

contendo uma pergunta e pediu para a pesquisadora ler questão: 

 
Pesquisadora: Do que trata a história? 
Aluno F: Rita assobiou para a ovelha, a ovelha pulou e elas se abraçaram, 
aí ela e a ovelha foram para casa porque tinha um vento forte. Rita ficou 
doente, a ovelha foi contar para os amigos que Rita estava doente, aí elas 
cortaram os pelos delas, as vovós ovelhas fizeram os três capotes para eles 
se vestirem. Rita ficou muito feliz e agradeceu. 

 
 

A partir do relato oral do aluno F, percebemos que houve compreensão do 

enredo da história, já que ele conseguiu identificar o tema da trama - a amizade 

entre as duas personagens -, identificado quando diz “a ovelha pulou e elas se 

abraçaram”. No que tange à ideia principal, que diz respeito ao ato de solidariedade 

por parte das ovelhas, o aluno identificou quando relatou: “A ovelha foi contar para 

os amigos de Rita que ela estava doente, aí elas cortaram os pelos e as vovós 

fizeram os três capotes...”. Dessa maneira, foi possível avaliar o processo de leitura, 

pois o aluno fez identificação do tema e da ideia principal. Nessa direção, a 

avaliação foi entendida como processo e não como produto, uma vez que esteve 

intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da atividade de leitura (BOFARULL, 

2003).  

Ainda em relação ao processo avaliativo, o aluno F fez um resumo coerente, 

pois discorreu sobre aspectos relevantes da história, que dizem respeito à 

capacidade de processar coerentemente o texto, o que envolve a identificação do 

conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa e seus modos 

de apresentação. Também discorreu sobre a solução do conflito quando “as vovós 

ovelhas fizeram os três capotes para eles vestirem” destacando que, inclusive, não 

ocorreu de maneira mágica como acontece nos contos de fadas (PNBE, 2014). 

Em seguida, a caixa parou nas mãos da aluna Q que pediu a colega ao lado 

para ler para ela a seguinte pergunta: O que você não gostou da história? 

 
Aluna Q: Que Rita ficou doente. 

 

O momento de discussões acerca das ideias foi importante, uma vez que, 

nessa etapa, o mediador identificou o que a criança pensava de cada questão. 

Assim, saber que o aluno não gostou foi tão importante quanto ficar ciente do que 

mais gostou (PNBE, 2014). 
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Em um clima lúdico, a caixa foi passando de mãos em mãos, quando de 

repente parou nas mãos da aluna J e ela mesma leu a seguinte questão: Em sua 

opinião só o cachorro pode ser o melhor amigo do homem? 

 
Aluna J: Não. Porque outros bichinhos podem ser uma tartaruga, hamster, 
gato e a ovelha. Uma criança que mora na cidade pode ter uma ovelha de 
estimação. 
Pesquisadora: Alguém mais quer responder também essa pergunta? 
Aluno I: Sim. Porque tem outros animais que podem ser amigo do homem 
gato, tartaruga, cavalo. Eu assisti no Mundo Disney

37
 uma mulher que tinha 

um cavalo. 
 
 

A partir das falas dos alunos, verificamos que o conhecimento de mundo 

permeou as etapas da leitura, pois abrange vivências pessoais do leitor (KLEIMAN, 

2013). Verificamos isso quando o aluno I disse: “Eu assisti no Mundo Disney”.  O 

programa citado pertence a situações de sua vivência pessoal. 

Resolvemos oportunizar uma construção coletiva da história que foi lida pela 

turma. O Quadro 25 apresenta o texto coletivo. 

 
 
Quadro 25 - HISTÓRIA coletiva a partir do livro 

“A ovelha negra da Rita”
38

 
 
 Numa terra distante, com muitas montanhas, tinha muitas ovelhas brancas e uma negra. 
Ali perto, morava uma menina chamada Rita que era muito amiga da ovelha negra. 
 Todos os dias, Rita ia se encontrar com a ovelha negra, a menina assobiava e a ovelha já 
sabia que era ela. Então, a ovelha negra ouvia o assobio de Rita e pulava a montanha para 
encontrar a menina. 
 Na primavera, ela colhia flores para dar a ovelha. Elas eram muito amigas e brincavam 
juntas. O inverno chegou, e fez muito frio, Rita ficou tremendo de frio e foi embora para casa, 
chegando lá a mãe cortou um pão para a família. 
 Dias depois a ovelha estava no campo com as outras e ficou olhando para o alto da 
montanha esperando o assobio de Rita e ela não apareceu. Então, a ovelha foi procurar Rita na 
casa dela e viu que ela estava doente, ficou muito triste, e saiu de lá chorando e teve uma ideia, a 
ovelha negra falou para as outras ovelhas que Rita estava na cama porque estava gripada e elas 
resolveram ajudar. 
 Então, tiveram a ideia de cortar os próprios pelos para fazer roupas e a ovelha negra 
também cortou o pelo dela que era preto. As ovelhas, também tiraram leite para dar a Rita. Aí a 
ovelha negra levou para Rita leite, queijo e roupas.  
 A ovelha deu casacos para os irmãos de Rita e deu um capote preto e branco para Rita, aí 
ela pensou que ganhou um capote diferente e ficou muito feliz. 
 

  Data 02/02/2016  Autoria: Alunos do 1º ano 

 

                                                             
37

 Mundo Disney é um programa de televisão infanto-juvenil transmitido pela emissora SBT. 

Disponível em: <http://br.blastingnews.com/tv-famosos/2015/09/confira-as-series-e-desenhos-
exibidos-no-mundo-disney-do-sbt-00547757.html> Acesso em:  25 mar. 2016. 

 
38

 A história foi transcrita conforme a construção oral dos alunos. 
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A partir da construção da história coletiva, as crianças conseguiram narrar a 

história com princípio, meio e fim. Nessa narração, foram considerados alguns 

aspectos relevantes de uma narração como: situação inicial - (Rita ia se encontrar 

com a ovelha negra); o tempo continua passando – (todos os dias, os dias iam 

passando, chegou a primavera); a ovelha como protagonista (a ovelha estava no 

campo, a ovelha foi procurar Rita, a ovelha negra falou para as outras ovelhas que 

Rita estava na cama...); conflito (foi procurar Rita na casa dela e viu que ela estava 

doente, ficou muito triste, saiu de lá chorando e teve uma ideia); a solução do 

conflito (As ovelhas, também tiraram leite para dar a Rita. Aí a ovelha negra levou 

para Rita leite, queijo e roupas). A solução não ocorreu por meio de um elemento 

mágico, as ovelhas se mobilizaram para ajudar a família de sua amiga, e assim, a 

tranquilidade é restabelecida (PNBE, 2014). 

Finalizada a última sessão do bloco da atividade de leitura, socializamos, 

com o grupo, que na caixa do PNBE (2014) havia outros livros de imagens que 

poderiam manusear e ler. Os livros citados são: “Zoo” de Jesús Gaban; “O tapete 

voador” de Caulus e “A bruxa e o espantalho” de Gabriel Pacheco. Essa atitude por 

parte da pesquisadora despertou o interesse dos alunos e, assim, ofereceu 

possibilidades de agregar mais leitura de textos literários.  

As aulas de leitura, desenvolvidas nesta pesquisa, demonstraram que é 

possível planejar atividades de leitura que propiciem aos leitores iniciantes uma 

prática leitora que os torne sujeitos ativos em seus processos de aprendizagem, a 

partir de proposições que os conduzam à compreensão de textos lidos de modo 

compartilhado. Considerando essa perspectiva, o desenvolvimento das atividades 

de leitura, constituída no antes, durante e depois da leitura, proporcionou aos alunos 

a troca de impressões sobre o texto a partir da mediação da professora Ana e a 

pesquisadora. 

O Quadro 26 apresenta as obras selecionadas para a leitura com os alunos 

e as capacidades de leitura que foram trabalhadas nas atividades de leitura. 
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Quadro 26 – Descrição das obras selecionadas 

Sessões 
de leitura 

Obras literárias Capacidades de leitura trabalhadas 

1 Até as princesas soltam 
pum 

Compreensão global do texto; 
Levantamento de hipóteses; 
Ativação de conhecimento prévio; 
Inferir a palavra a partir do contexto; 
Relação de intertextualidade. 

2 Os três jacarezinhos Reconhecimento de efeito de sentido; 
Levantamento de hipóteses; 
Compreensão global do texto; 
Ativação de conhecimento prévio; 
Inferir a palavra a partir do contexto; 
Relação de intertextualidade 

3 Mamãe é um lobo! Compreensão global do texto; 
Levantamento de hipóteses; 
Ativação de conhecimento prévio; 
Inferir a palavra a partir do contexto; 
Relação de intertextualidade 

4 A bruxinha e o dragão Compreensão global do texto; 
Levantamento de hipóteses; 
Ativação de conhecimento prévio; 
Inferir a palavra a partir do contexto; 
Relação de intertextualidade; 
Identificação do conflito gerador. 

5 Chapeuzinho amarelo Compreensão global do texto; 
Levantamento de hipóteses; 
Ativação de conhecimento prévio; 
Inferir a palavra a partir do contexto; 
Relação de intertextualidade 

6 A ovelha negra da Rita Produção de inferência a partir de imagem; 
Compreensão global do texto; 
Levantamento de hipóteses; 
Ativação de conhecimento prévio; 
Identificação do conflito gerador; 
Inferir a palavra a partir do contexto; 
Relação de intertextualidade. 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2015/2016). 

 

Nas histórias lidas pela pesquisadora, as capacidades, mencionadas no 

quadro, foram desenvolvidas num contexto de ensino-aprendizagem que considerou 

a idade psicológica dos alunos de seis e sete anos (COELHO, 2000). 

Os objetivos propostos também atenderam às proposições, porque as 

crianças apresentaram comportamentos favoráveis à leitura, ouvindo com atenção a 

leitura realizada em voz alta. Durante a leitura, desenvolveram as capacidades de 

construir uma representação global do texto.  

No que diz respeito à identificação e às funções da leitura, os alunos se 

divertiram com as histórias. Enfim, presenciaram a leitura feita pela pesquisadora e, 
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consequentemente, imitaram-na quando interagiram a partir dos trechos 

selecionados nas pausas protocoladas. 

O desenvolvimento das aulas de leitura mostrou-nos que as atividades de 

leitura como processo foram desafiadoras para as crianças, contudo, revelaram-se 

com um desafio prazeroso, pois o entusiasmo delas foi algo perceptível ao longo das 

sessões. Vale salientar que foi uma experiência de aprendizagem para 

pesquisadora, que constatou ser possível propor, para uma classe do primeiro ano 

do ciclo da alfabetização, um ensino de leitura que possibilite aos alunos uma 

participação ativa em sua aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES  

 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar as possibilidades que a 

leitura como processo oferece para a formação de crianças leitoras em uma classe 

do 1º ano do ensino fundamental. Consideramos a experiência vivenciada positiva, 

pois alcançamos o objetivo mencionado, visto que os dados, produzidos ao longo da 

pesquisa, evidenciaram que o tratamento dado à leitura no ciclo da alfabetização 

pode ser fundamentado numa concepção que supere a apropriação do código, 

considerando as estratégias de leitura e capacidades relevantes para compreender 

o texto, como os conhecimentos prévios, as constantes previsões e verificações, as 

inferências etc., que o leitor faz quando lê/ouve o texto, legitimando, assim, práticas 

pedagógicas e sociais que visem à formação do leitor. 

Foi possível trabalhar com o ensino de leitura, possibilitando ao educando 

aprender estratégias de leitura (antes, durante e depois) que o auxiliem na 

compreensão leitora. Nessa perspectiva, a pesquisadora oportunizou ao aluno 

antecipar sentidos, elaborar inferências e estabelecer relações entre as partes do 

texto para conseguir uma representação global do mesmo. 

Para desenvolvermos as atividades de leitura, em sala de aula, realizamos 

uma avaliação diagnóstica, com a turma, para conhecer o nível de aquisição da 

leitura. Os dados demonstraram que os alunos estavam em desenvolvimento para o 

ano que estavam cursando e nos surpreendemos com o resultado no que diz 

respeito à elaboração do tipo de inferência proposta na avaliação, uma vez que 

apresentaram essa capacidade já desenvolvida, isto é, os alunos fizeram inferências 

a partir da situação de leitura proposta na avaliação diagnóstica (Anexo A). 

Nesse processo, consideramos o aluno como um ser que constrói 

experiências e, dessa forma, é ativo, produtivo, construtivo, o que contribuiu para 

uma compreensão do texto. Dessa maneira, partimos de uma concepção em que a 

leitura é construída numa relação dialógica entre o autor e o leitor por meio do texto. 

No desenvolvimento da pesquisa, planejamos com a professora , atividades 

de leitura, tendo como fonte livros de literatura infantil que pertencem ao acervo da 

escola (PNBE). O desenvolvimento da pesquisa demonstrou que foi possível realizar 

um processo investigativo, em parceria, do tipo participante, que exigiu o contato 

contínuo e direto do pesquisador com os pesquisados (professora e alunos).   
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Verificamos que a pesquisa possibilitou uma reflexão para a professora, já 

que a mesma reconheceu que sua prática pedagógica está centrada na 

alfabetização e a pesquisa proporcionou uma complementaridade do conhecimento 

da linguagem. O desenvolvimento das aulas propiciou o letramento, que é uma 

condição de quem não sabe somente ler e escrever, mas que cultiva as práticas 

sociais de leitura e escrita em diferentes situações, e ajudou a responder as 

demandas sociais que estão inseridas (SOARES, 2001). 

Assim, a formação do leitor demanda aspectos que abrangem o 

envolvimento ativo da criança e a mediação constante do professor/pesquisador. 

Nessa perspectiva, os textos literários propiciaram, por meio da mediação 

pedagógica, experiência tanto para os alunos quanto para a pesquisadora. 

Evidências/pistas39 indicaram que os alunos já estavam se constituindo 

como leitores e tal situação foi ampliada no decorrer do processo investigativo, 

sobretudo, no desenvolvimento das sessões de leitura, uma vez que seu ensino 

propiciou a interlocução com textos literários, oportunizou a construção de sentidos e 

significados numa relação prazerosa em torno da leitura. Nesse contexto de 

aprendizagem, há indícios de que as crianças já tinham algumas capacidades 

desenvolvidas para ser um leitor, uma vez que os dados das avaliações 

demonstraram que estavam num processo progressivo de aprendizagem da leitura.    

Para o desenvolvimento da compreensão leitora, considerando que 

podemos ler textos, palavras, sinais, imagens, números etc., várias foram as 

pistas/indícios que emergiram durante as aulas de leitura: 

1- A presença do modelo interativo da leitura, visto que alunos, professora 

Ana e pesquisadora participaram do desenvolvimento das aulas; 

2- O objeto de investigação - a leitura como processo foi constituído por 

atividades de leitura permeadas por situações de ensino e aprendizagem, mas 

também houve dificuldades: dias sem aulas por motivos diferentes, falta de água na 

escola e na cidade e reivindicação salarial dos professores, o que contribuiu para 

ausência de alguns alunos nas aulas; 

                                                             
39

 Conforme Carlo Ginzberg (1989), os indícios, pistas, sinais constituem-se em pistas coletadas 
combinadas ou cruzadas, que ajudam a fazer inferências, a descrever uma realidade sinalizando que 
“alguém passou por lá” (1989, p.152), isto é, atividades de leitura, livros de literatura infantil e uma 
leitora/mediadora fizeram-se presentes naquela sala de aula para oferecer possibilidades de leitura. 
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3- A pesquisa foi organizada da seguinte forma: avaliação diagnóstica, 

desenvolvimento de atividades de leitura e avaliação final; 

4- A avaliação diagnóstica (outubro) e avaliação final (fevereiro) foram 

realizadas individualmente. Cada uma durou três semanas. Entre uma avaliação e 

outra, houve o desenvolvimento das atividades de leitura; 

5- Encontro da pesquisadora com a professora para conhecer o acervo de 

livros de Literatura Infantil (PNBE) na escola e selecionar as obras que seriam lidas 

em sala de aula com as crianças. Para a seleção a opção foi pelo gênero textual 

narrativo; 

6- As atividades de leitura foram planejadas tendo como ponto de partida a 

análise da avaliação diagnóstica com a finalidade de ajudar os alunos a avançar em 

compreensão leitora; 

7- O movimento entre o planejamento das atividades de leitura e seu 

desenvolvimento com os alunos constitui-se em uma articulação dos conhecimentos 

teóricos e práticos sobre a leitura; 

8- Ampliação do conhecimento sobre a leitura no ensino e na pesquisa para 

a professora e pesquisadora; 

Nesse contexto, a compreensão leitora foi o ponto forte da pesquisa e 

algumas pistas emergiram a partir do material produzido na pesquisa, tais como: 

- A expectativa dos alunos para a aula de leitura; fato que configurou no 

desenvolvimento de uma atitude emocional para a leitura; 

- Ações que contribuíram para o desenvolvimento da compreensão leitora: 

atividades de leitura que mobilizavam o conhecimento de mundo e vivências 

pessoais, desenvolvendo as capacidades para analisar, comparar, perceber e 

assumir uma perspectiva ativa com a leitura; atividades que permitiram aos alunos 

se tornarem protagonistas na atividade de leitura, socializando seus sentimentos e 

ideias; recorrendo aos efeitos de sentidos (capacidade que foi ensinada); 

construindo sentidos sobre o texto a partir dos seus conhecimentos prévios e das 

„pistas‟ oferecidas pelo autor; a interação entre o texto e os leitores para a 

construção do sentido e sua representação global do texto; a mobilização de 

recursos não verbais do texto, como exemplo na leitura da obra “Chapeuzinho 

Amarelo”; o reconto das histórias. 

- A escolha do gênero textual narrativo foi importante, porque, a todo o 

momento, apareceram fatos que interessaram as crianças que apresentavam em 
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seus enredos peripécias e situações imprevistas que pôs em movimento o espírito 

infantil (CUNHA, 2003).  

- Foram lidas cinco obras de natureza verbal e uma de imagem. Esse último, 

de certa forma, trouxe inquietação cognitiva e curiosidade aos alunos que, primeiro, 

achavam que o livro não podia ser lido, por se tratar de um livro “sem textos”. O livro 

de imagem ao ser lido teve propostas de sentido e foi atualizado pelos leitores 

(PNBE, 2014). Assim, os alunos foram convidados a construírem, oralmente, um 

texto a partir das imagens, apoiando-se na mobilização de seus conhecimentos 

prévios, construindo sentido ao novo texto; recorrendo aos recursos não-verbais, os 

quais fizeram as imagens “falarem”, descobrindo que também é possível aprender 

/ler com as imagens. Assim, foram autores de uma história; o texto construído foi 

uma narrativa (o mesmo gênero textual trabalhado com os cincos livros) e o 

desenvolvimento das capacidades de falar/ouvir foram construídas 

colaborativamente. 

- A apresentação do livro (título, autor, capa, tipo de letra, imagens, cores 

tamanho de letra, etc.) contribuiu para a compreensão leitora por ajudar a ativação 

do conhecimento, levantamento de hipóteses, efeitos de sentidos e inferências. 

Esses procedimentos foram possíveis de serem realizados, porque o 

desenvolvimento da atividade de leitura propiciou essas ações que o leitor 

competente realiza ao ler um texto. 

Nessa perspectiva, os alunos foram se desenvolvendo como leitores num 

processo que foi imprescindível para que tivessem consciência daquilo que estavam 

pensando no momento em que ouviram a leitura e, assim, pudessem utilizar  

estratégias de leituras metacognitivas que os ajudassem a compreender o texto 

literário, ou seja, um subsídio para que usassem efetivamente a linguagem. Desse 

modo, a literatura infantil contribuiu de forma decisiva para a ampliação da 

compreensão de uma nova possibilidade para trabalhar a leitura, porque as 

características da obra literária permitiram ir além do texto, mobilizando 

conhecimentos que foram construídos com as aulas da professora e a partir de 

outros espaços de leitura como, por exemplos, família, igreja.  

Ao desenvolver as atividades de leitura, consideramos a perspectiva de que 

o leitor se sentiu motivado para ler/ouvir histórias, pois o desenrolar do 

enredo/narrativa considerou suas expectativas enquanto leitor e respeitou sua faixa 

etária, permitindo o trânsito pela realidade e fantasia. O pequeno leitor construiu 
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sentido e significado (LURIA, 1986) relativos às histórias lidas, pois, podendo opinar, 

interagiu com a mediadora e seus colegas – sendo orientado a respeitar as falas do 

outro, a comparar sua opinião com a dos colegas.  

Desse modo, o leitor não foi meramente passivo, reprodutor de um texto e 

sim um sujeito produtivo e ativo, uma vez que interagiu com o autor e o texto 

(KOCH; ELIAS, 2012). Nessa dinâmica, esse leitor adquiriu o entendimento de que a 

atividade de leitura considerou seus conhecimentos de mundo, suas vivências, seus 

valores, tudo aquilo que faz parte de sua história, e, porque não dizer, posicionou-o 

como “sujeito histórico”, abrindo assim espaço para sua autonomia enquanto leitor. 

Observamos, ainda, que no diálogo e nas discussões, as crianças ora se 

apresentavam tímidas, ora mais falantes. Esse procedimento teve influência direta 

nas realizações das atividades de leitura, pois ao desenvolvermos as sessões, elas 

apresentavam um comportamento animador, receptivo, em outras, estavam mais 

retraídas, tímidas sem disposição para participar de maneira ativa. Entretanto, o 

desenvolvimento da competência leitora dos alunos não foi marcado apenas pelas 

ações realizadas nas seis sessões de leitura, mas em um conjunto, isto é, os outros 

dias da semana a professora da classe realizava aulas de leitura, as situações do 

seu entorno e o seu desenvolvimento cognitivo. 

Acreditamos que isso tenha ocorrido pela própria condição afetiva da 

criança, por ser um trabalho de metacognição que pressupõe realização de 

operações com algum objetivo em mente (KLEIMAN, 2008). Nesse caso, a 

disposição cognitiva e emocional teve a prerrogativa de contribuir para um 

desempenho favorável da leitura, que é uma forma de pensamento que não pode 

ser separada da emoção (SMITH, 1989). Esse aspecto ocorreu em todas as etapas 

da pesquisa, desde a avaliação diagnóstica até a avaliação final.  

Nessa dinâmica, foi preciso que a pesquisadora se inserisse pessoalmente 

como agente do processo e transmitisse confiança ao grupo. Além disso, a 

pesquisadora/mediadora apresentou-se como modelo, assumindo a todo o momento 

o papel de leitor, demonstrando seu ponto de vista aos aprendizes, suas predições 

sobre o texto e solicitando que o leitor iniciante fizesse o mesmo. Percebemos que 

os alunos vivenciaram o papel de leitor, mesmo antes de alguns saberem ler com 

autonomia. 

Nessa perspectiva, foram propostas algumas ações que incentivaram e 

trabalharam a leitura como processo cognitivo e social. Essa intervenção no 
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processo de leitura, numa perspectiva ampla, partiu da proposição de que a leitura, 

para ser compreensiva, deve considerar, também, os objetivos e principalmente o 

interesse do leitor de ler o texto, mantendo dessa forma, um elo entre ele e o autor.  

Além disso, ao aproximar as crianças das narrativas, oferecemos-lhes a 

possibilidade de conhecer o uso efetivo da leitura, pois foi ouvindo e tentando fazer 

leitura de textos do universo ficcional que descobriram que poderiam antecipar 

sentidos sobre o texto. As crianças descobriram, ainda, que poderiam verificar se 

suas deduções eram pertinentes ou não, e ainda inferir o significado da palavra pelo 

contexto, além de descobrir a língua escrita como um sistema linguístico, 

possibilitando a construção significativa ao ato de ler. 

Para assumir tal dimensão, foi preciso que essa proposta estivesse 

entrelaçada com textos literários, uma vez que eles têm a prerrogativa de encantar 

as crianças com enredos que estimulam o imaginário e despertam emoções. A 

proposta de articulação da literatura com o processo de alfabetização requer uma 

nova abordagem para entender que aprender a ler é aprender a construir sentido e 

tudo que não conduz diretamente a esse resultado não pode ser uma aprendizagem 

da leitura. 

Nesta pesquisa, não pretendíamos apenas desenvolver um trabalho de 

leitura compreensiva, mas também propor um ensino de leitura que resgatasse a 

dimensão prazerosa, sobretudo, no processo de alfabetização que, possivelmente, 

tenha momentos laboriosos no ensino da técnica de codificar e decodificar tanto 

para o professor quanto para o aluno. Desse modo, a pesquisa apresentou 

possibilidades de ampliar o ensino da leitura a partir da revisão de literatura aqui 

apresentada e do que normalmente tem se desenvolvido nas classes do 1º ano. 

Assim, trilhamos um processo investigativo que nos conduziu a ressignificar o ensino 

da leitura. 

Também verificamos que o ensino desenvolvido no processo investigativo 

não é prática pedagógica para um ciclo que se esgota numa etapa pontual, a 

alfabetização (CAFIERO; COSCARELLI, 2013), mas é pertinente que se estenda 

para os demais segmentos da escolaridade. 

A leitura como processo resgatou uma forma de ensinar a ler em que foram 

desenvolvidas atitudes favoráveis em torno da leitura, pois partiu da premissa que o 

leitor tem um papel imperioso no ato de ler. Desse modo, a escola pode propor 

ações pedagógicas que incentivem ao aluno ser sujeito de suas leituras, sobretudo, 
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a partir de textos que considerem sua expectativa como leitor e como aquele que 

tem a contribuir na sua própria compreensão leitora. 

A pesquisa, também, teve a proposição de descrever que é possível realizar 

um ensino sistemático de leitura que propicie, aos professores de alfabetização, de 

Língua Portuguesa e das demais disciplinas, possibilidades de trabalhar a leitura, 

em sala de aula, de maneira ampla e significativa. 

Diante do exposto, esta pesquisa contribuiu para a formação da 

pesquisadora, professora e alunos. A articulação dos saberes de todos os 

participantes da pesquisa, realizada ao longo do processo investigativo, contribuiu 

para que a pesquisadora, em conjunto com professora e alunos, pudesse visualizar 

soluções e, quando necessário, propor mudanças de rumos no processo 

investigativo, já que possibilitou o saber pensar e intervir juntos. Essa perspectiva 

propôs o redimensionamento da prática pedagógica, a partir das constatações 

experimentadas no contexto da investigação e possibilitou, possivelmente, no futuro, 

uma (re)elaboração da prática docente no ensino da leitura. 

Enfim, a pesquisa foi importante para o desenvolvimento de um ensino e 

uma aprendizagem que suscitaram o diálogo numa postura respeitosa às opiniões 

dos parceiros, uma vez que a pesquisadora estava em campo, com os alunos e a 

professora, interagindo e sugerindo a leitura como processo. Esse entendimento 

facilitou o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que contribuiu para gerar nos 

participantes – professor e alunos – a confiança na pesquisadora, tornando assim o 

processo investigativo mais profícuo. 
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ANEXO A 

 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA LEITURA 

 

1-  CIRCULE AS LETRAS MINÚSCULAS. 

 

 

 

 

 

 

 

2- OBSERVE OS QUADROS. MARQUE UM X NAS PALAVRAS  QUE VOU LER 

PARA VOCÊ. 

 

BANANA                           UVA                     
 
                  JABUTICABA 
 
LARANJA                       LIMÃO 

MACACO                      LEÃO 
 
                   MICO 
 
CAVALO                      COBRA 

PEDREIRO                 BOMBEIRO 
 
                    MÉDICO 
 
PROFESSOR            ENGENHEIRO 

DEDO                    OMBRO 
 
              CABEÇA 
 
PÉ                          PERNA 

 

 

 

3- LEIA O TEXTO: 

DONA BARATA 

 

A BARATA DIZ QUE TEM 
SETE SAIAS DE FILÓ. 
É MENTIRA DA BARATA 
QUE ELA TEM  
É UMA SÓ. 
A BARATA DIZ QUE TEM 
UM ANEL DE FORMATURA. 
É MENTIRA DA BARATA 
QUE ELA TEM É CASCA DURA. 

(Cantiga de domínio popular) 

 

A    d    g     C     f     o  S   u   p    m    

N   Q   r  V    t    e    B    h   i   L 
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4- OBSERVE BEM AS CENAS ABAIXO E MARQUE UM X NO QUADRADINHO 

QUE APRESENTA A FRASE QUE VOU FALAR. 

 

 
(BRASIL,Ministério da Educação. Provinha Brasil

40
: avaliando a alfabetização. Guia de Aplicação – 

Leitura, Teste 1,p. 14. 2015) 

 

5- LEIA ESTE TEXTO: 

O SEGREDO DA LUZ DO SOL 

 
A LUZ DO SOL É FEITA DE CORES QUE VOCÊ PODE VER QUANDO 

APARECE UM ARCO-ÍRIS NO CÉU. É POSSÍVEL PERCEBER SETE CORES BEM 

DIFERENTES, UMA AO LADO DA OUTRA: VIOLETA, ANIL, AZUL, VERDE, 

AMARELO, LARANJA E VERMELHO. 
(CIBOUL, Adéle. As cores. São Paulo: Moderna, 2003. Coleção Criança Curiosa) 
 

AGORA RESPONDA: 

a) SOBRE O QUE O TEXTO ESTÁ FALANDO? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                             
40

 A Provinha Brasil é uma avaliação aplicada aos alunos do 2º ano do ensino fundamental. É uma 
prova não classificatória, cuja função principal é fazer uma avaliação diagnóstica. Disponível em: 
WWW.todospelaeducação.org.br/.../perguntas-e-respostas-o-que-e-a-provinhabrasil. Acesso em: 
05 abr. 2016. 
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b)  O QUE VOCÊ DESCOBRIU SOBRE A LUZ DO SOL AO LER O TEXTO? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- LEIA O TEXTO ABAIXO: 
 

MUDANDO DE COR 
 

 O CAMALEÃO ASSUME A COR DO LUGAR EM QUE SE 

ENCONTRA. ELE TAMBÉM MUDA DE COR EM VÁRIAS SITUAÇÕES. ELE PODE 

MUDAR DE COR QUANDO ESTÁ COM MEDO, QUANDO ESTÁ ZANGADO E 

QUANDO ESTÁ APAIXONADO. 

(CIBOUL, Adélia. As cores: São Paulo: Moderna, 2003:Coleção Criança Curiosa, p. 20. Texto 
adaptado) 

 

a) RESPONDA: QUAL A COR DO CAMALEÃO QUANDO ELE ESTÁ NA GRAMA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7- LEIA O TEXTO ABAIXO: 

O LOBO 

 

APESAR DA MÁ FAMA DA HISTÓRIA DO CHAPEUZINHO VERMELHO, O 

LOBO NÃO É PERIGOSO E NEM ATACA O HOMEM. ELE PODE FICAR MUITO 

MANSO E A PROVA É QUE OS CACHORROS QUE HOJE VIVEM NA CASA DA 

GENTE DESCENDEM DE LOBOS SELVAGENS QUE HÁ MILHARES DE ANOS 

PASSARAM A VIVER NAS CAVERNAS, COM NOSSOS ANTEPASSADOS. (...) 

(O ESTADO DE SÃO PAULO. Estadinho, 2/10/1993) 

 

 RESPONDA: 

 

a) O QUE ACONTECE NA HISTÓRIA DO CHAPEUZINHO VERMELHO PARA QUE 

O LOBO TENHA MÁ FAMA, COMO AFIRMA O AUTOR? 
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b) POR QUE A PROVA DE QUE O LOBO NÃO É PERIGOSO SÃO OS 

CACHORROS QUE VIVEM NAS CASAS DAS PESSOAS? 

 

 
 
 
8- OBSERVE A FOTO DA MANCHETE E RESPONDA . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fonte: (O POVO,Jornal. O campeão Acordou. Cadernos de Esportes, p. 2 a 14 e 16. 2013) 

 
a) A PALAVRA  “ACORDOU” TEM QUE SIGNIFICADO NA MANCHETE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
9- PELO TÍTULO, QUE INFORMAÇÕES VOCÊ ACHA QUE ESSE CARTAZ NOS 
DAR? 
 
 
 
 
 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 

Fonte: (WWW.ccms.saude.gov.br/revolta/cartazes/.html) 

 
  

http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/cartazes


180 

ANEXO B 
 
 

AVALIAÇÃO FINAL 
 

1- CIRCULE AS LETRAS MINÚSCULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- OBSERVE OS QUADROS. MARQUE UM X NAS PALAVRAS  QUE VOU LER 

PARA VOCÊ. 

 

  
BRUXINHA               PORQUINHOS                 
 
                       CAÇADOR 
 
PRINCESA                     OVELHA 
 
 
LOBÃO                 CINDERELA   
 
 
 
 MADRINHA                FADA 
 
 
 

 
JAVALI                      CÃO 
 
                   GATO               RÃ 
 
RAPOSA                      CABRA 
 
 
 
JACAREZINHO       GIRAFA 
 
 
 
                       ONÇA 

 

 
3-LEIA O TEXTO 
 
PELA ESTRADA A FORA EU VOU BEM SOZINHA 
LEVAR ESSES DOCES PARA A VOVOZINHA 
ELA MORA LONGE E O CAMINHO É DESERTO 
E O LOBO MAU PASSEIA AQUI POR PERTO 
MAS À TARDINHA, AO SOL POENTE, 
JUNTO À MAMÃEZINHA DORMIREI CONTENTE 
 (Música de origem popular) 

M      b      S         P       n      V       

T       a     E      u        D      c        

F          H     l          j            O                   

q        X      g       L         R 
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4- OBSERVE BEM A IMAGEM QUE FOI RETIRADA DO LIVRO: “CHAPEUZINHO 

AMARELO” E MARQUE UM X NO QUADRARINHO QUE APRESENTA A FRASE 
QUE VOU FALAR. 
 

 
 BUARQUE, Chico. Chapeuzinho Amarelo. 32ª edição. Rio de Janeiro, Editora José Olympio,p. 30-

31 012. 
 
 
AS MENINAS BRINCAM DE CORDA.  (     ) 
 
AS CRIANÇAS BRINCAM DE AMARELINHA (    ) 
 
AS CRIANÇAS BRINCAM DE BICICLETA (     ) 
 
AS MENINAS BRINCAM DE ESCONDE- ESCONDE (     ) 
 
5- NO LIVRO: “OS TRÊS JACAREZINHOS” AS PERSONAGENS QUE 
REPRESENTAM OS PORQUINHOS SÃO JACARÉS. LEIA O TEXTO QUE SE 
TRATA DESSE ANIMAL. 
 
                                                     O JACARÉ GIGANTE  
 

 O ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO GANHOU UM NOVO E ENORME 

MORADOR: O JACARÉ CARIMBÓ, QUE CHEGOU A SÃO PAULO NO FIM DO 

ANO PASSADO E AGORA FAZ COMPANHIA A LEÕES, ELEFANTES E OUTROS 

ANIMAIS DA INSTITUIÇÃO.  

 ANTES DE CHEGAR A SÃO PAULO, CARIMBÓ VIVIA EM UM ZOOLÓGICO 

DE BELÉM (PA), MAS O LOCAL TEVE DE ENCERRAR SUAS ATIVIDADES. 

(http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2016/01/1733639-jacaré-gigante.Texto adaptado). 
 
 
 

AGORA RESPONDA: 
 
a) SOBRE O QUE O TEXTO ESTÁ FALANDO?_____________________________ 

 
b) POR QUE O JACARÉ VEIO PARA O ZOOLOGICO DE SÃO PAULO? 
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6- LEIA O TRECHO, ABAIXO, QUE FOI RETIRADO DO LIVRO: “A BRUXINHA E O 

DRAGÃO”. 

 O BICHANO NÃO REGULAVA BEM O SEU TAMANHO; CISCAVA ENTRE 

OS TICO-TICOS E VOAVA NA COMPANHIA DAS ÁGUIAS. QUANDO SAÍAM 

JUNTOS, APESAR DE TOMAR CUIDADO E ENCOLHER A PANÇA GIGANTE, O 

DRAGÃO SEMPRE ESBARRAVA EM ALGUMA COISA. UM DIA, DERRUBOU UM 

POSTE E FICOU VERMELHO. 

 -ME DESCULPE PELO INCÔMODO - ELE DISSE. 

 

A) PENSE E RESPONDA: VOCÊ PODE FICAR VERMELHO DE RAIVA, 

VERMELHO PORQUE SE QUEIMOU. E O DRAGÃO? FICOU VERMELHO DE 

QUÊ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
7- LEIA O TEXTO ABAIXO: 
 

O RETORNO DO PATINHO FEIO 
 
 ALFONSO ERA O MAIS BELO CISNE DO LAGO PRÍNCIPE DE ASTÚRIAS. 

TODOS OS DIAS, ELE CONTEMPLAVA SUA IMAGEM REFLETIDA NAS ÁGUAS 

DAQUELE CHIQUÉRRIMO E EXCLUSIVO CONDOMÍNIO PARA AVES 

MILIONÁRIAS. MAS ALFONSO NÃO SE ESQUECIA DE SUA ORIGEM HUMILDE. 

 PENSAR QUE, NÃO FAZ MUITO TEMPO, EU ERA CONHECIDO COMO O 

PATINHO FEIO... 

(COELHO, Marcelo. “O retorno do Patinho Feio”. Folha de S. Paulo, 19 mar, 2005. Folhinha, p.8.). 
 
 

a) O QUE ACONTECE NA HISTÓRIA PARA QUE O PATINHO FOSSE CHAMADO 
DE FEIO? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8- OBSERVE A IMAGEM RETIRADA DA HISTÓRIA: ”A OVELHA NEGRA DA 
RITA” E RESPONDA: 
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                                                 A OVELHA TEVE UMA LUZ! 

                                                  
 
 
a) A PALAVRA “LUZ” TEM QUE SIGNIFICADO A PARTIR DA IMAGEM? 

 
 

 

 
 
9- PELO TÍTULO, DE QUE TRATARÁ O LIVRO? 

 

 
 

(PNBE NA ESCOLA, Literatura fora da caixa, 2014). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ÁLBUM DE HISTÓRIAS 
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1. Represente, por meio de desenhos, o momento da história em que os três 

jacarezinhos precisaram construir suas casas. 

 

Livro: Os três jacarezinhos 
 

Autor e ilustrador:  Helen Ketteman e Will Terry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

LIVRO: MAMÃE É UM LOBO! 

 

1. Vamos representar em forma de desenho a história: MAMÃE É UM LOBO! Para 

isso, desenhe as personagens e o cenário onde aconteceu a história.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

Turminha, toda historinha tem início, meio e fim, então, vamos representá-la através 
de desenhos. 

 
LIVRO: A BRUXINHA E O DRAGÃO AUTOR: JEAN-CLAUDE R.ALPHEN 

INÍCIO  

 

 

 

 

 

 

 

           

      MEIO 

 

 

 

 

 

 

FINAL 
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LIVRO: ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM 
AUTOR E ILUSTRADOR: 
Vamos desenhar um final diferente para a história: “ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM 
PUM”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva uma frase representando o final escolhido por você. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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LIVRO: CHAPEUZINHO AMARELO 
AUTOR E ILUSTRADOR: CHICO BUARQUE E ZIRALDO 
 
NUMERE AS IMAGENS  DE  ACORDO  A  SEQUÊNCIA  DA  HISTÓRIA 
 

(      ) 
 

 
 
 

 (      ) 

              

(      ) 

 
 
 
 
 

 (      ) 
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1. Represente, por meio de desenhos, o momento da história em que a ovelha negra 

encontra uma solução para ajudar Rita. 

 

Livro: A ovelha negra da Rita 
 

Autora e ilustradora: Silvana de Menezes 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O PROFESSOR 
 

Prezada Senhora, 
 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, na pesquisa “A (RES) 
SIGNIFICAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA: uma perspectiva possível com as 
estratégias de leitura”. Essa pesquisa justifica-se como possibilidade de promover 
um ensino que desenvolva as estratégias de leitura e tem como objetivo geral 
analisar as possibilidades que a leitura cognitivista oferece para a construção de 
crianças leitoras em uma classe do 1º ano do Ensino Fundamental. Os objetivos 
específicos são: conhecer as formas de leituras desenvolvidas em sala de aula; 
observar o momento da leitura na rotina da aula, para a formação de crianças 
leitoras; planejar com a professora da classe, sequências didáticas de leitura 
cognitivista, tendo como fonte livros de literatura infantil pertencente ao acervo da 
escola; desenvolver um trabalho de leitura em sala de aula, com alunos e 
professora, na perspectiva da leitura cognitivista. As etapas de coletas de dados 
são: apresentação do projeto de pesquisa à diretora, professora, pais dos alunos; 
levantamento dos livros de literatura infantil no acervo da escola; realização da 
primeira entrevista; diagnóstico de leitura dos alunos; planejamento com a 
professora do 1º ano; elaboração das sequências didáticas; desenvolvimento das 
atividades, observações em sala de aula e realização da última entrevista. Os 
instrumentos para essas etapas são: ficha de observação das aulas, ficha de 
diagnóstico da leitura e entrevistas (início e final). O benefício dessa pesquisa 
consiste na formação continuada da professora e na disponibilização para a mesma 
e a escola de uma coletânea com as possibilidades de leitura numa perspectiva 
cognitivista. Quanto aos benefícios para o aluno, a pesquisa promoverá o 
desenvolvimento de estratégias de leitura pelas quais o mesmo construirá sentido, 
isso facilitará a interpretação do texto, despertará o gosto pela leitura e, sobretudo 
contribuirá para a formação do leitor iniciante. Com relação aos riscos esclarecemos 
que há a possibilidade de desconforto, timidez e instabilidade emocional, estes 
podem ser ocasionados pelas perguntas que serão feitas pela pesquisadora após a 
leitura dos livros trabalhados. Assegurarmos a você o conhecimento prévio a 
respeito de todas as etapas da pesquisa, bem como colocamo-nos à disposição 
para prestar informações acerca dos possíveis riscos decorrentes de sua 
participação, tais como: a interferência na dinâmica da sala de aula, possível 
desconforto da senhora e de seus alunos e a possibilidade do que foi planejado, 
conjuntamente, ser redimensionado no decorrer da pesquisa. No caso de aceitar, 
você será participante da pesquisa, e para tanto estará concordando em ceder o 
tempo das aulas de Língua Portuguesa/Leitura para o desenvolvimento da pesquisa, 
duas vezes por semana, durante três meses, uma vez que está ciente de que isso 
não trará prejuízo às atividades regularmente previstas com as crianças, bem como 
cederá uma entrevista no início e outra no final da pesquisa que serão gravadas em 
áudio. Asseguramos que a senhora terá liberdade para pedir informações ou tirar 
qualquer dúvida que tiver sobre alguma questão, bem como desistir de participar da 
pesquisa no momento em que assim desejar, sem prejuízo moral, psicológico ou 
profissional, mesmo depois de ter assinado esse documento, e que não será, por 
isso, penalizada de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar a (s) pesquisador 
(as) e este termo de consentimento livre e esclarecido será devolvido. Como 
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responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo os dados 
pessoais e confidenciais coletados durante todas as fases da pesquisa. Salientamos 
que os resultados obtidos serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do 
trabalho, incluindo a publicação em revistas e eventos da área. Pretendemos com 
isso contribuir com novos encaminhamentos no trabalho com a leitura em sala de 
aula. Comunicamos que todas as despesas referentes à pesquisa serão cobertas 
pela pesquisadora. Em caso de quaisquer eventuais danos decorrentes da pesquisa, 
a senhora terá a garantia de indenização e ressarcimento. Assim, se está clara a 
finalidade da pesquisa e se concorda em participar, pedimos que assine este 
documento. Caso aceite, a senhora receberá uma via desse termo de 
consentimento. 
Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
  
Adriana Cardoso da Silva Brasil. (Tel. 0**73 8854-0315)  
email: adrianacardoso.brasil@hotmail.com) 
Maria Elizabete Souza Couto.  
(Tel. 0**73 56805120) email: melizabetesc@gmail.com Equipe do Projeto / UESC 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O PROFESSOR 

[Continuação] 

“A (RES)SIGNIFICAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA: uma perspectiva possível com 

as estratégias de leitura” 

Eu, _________________________________________. RG ________________, 

aceito participar das atividades do projeto de pesquisa “A (RES)SIGNIFICAÇÃO DA 

LEITURA NA ESCOLA: uma perspectiva possível com as estratégias de leitura”. Fui 

devidamente informado (a) que concordarei que a pesquisadora observe e participe 

do desenvolvimento das aulas de leitura e responderei a duas entrevistas, que serão 

gravadas. Foi-me garantido (a) que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os dados da pesquisa 

serão tratados confidencialmente. 

 

Itabuna, ____de ____________ de _____ 

______________________________________________  
Assinatura 
 

Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo 
seres humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade Estadual de Santa Cruz: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia 
Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 
45662-900. Ilhéus-Bahia. 
Fone: (73) 3680-5319 E-mail: uesc@uesc.br Horário de Funcionamento: Segunda a 
Sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS DE 

MENORES 

Prezado (a) Senhor (a): 

Convidamos seu filho (a) para participar, como voluntário, na pesquisa “A 
(RES)SIGNIFICAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA: uma perspectiva possível com as 
estratégias de leitura”. Essa pesquisa justifica-se como possibilidade de promover 
um ensino que desenvolva as estratégias de leitura e tem como objetivo geral 
analisar as possibilidades que a leitura cognitivista oferece para a construção de 
crianças leitoras em uma classe do 1º ano do Ensino Fundamental. Os objetivos 
específicos são: conhecer as formas de leituras desenvolvidas em sala de aula; 
observar o momento da leitura na rotina da aula para a formação de crianças 
leitoras; planejar com a professora da classe, sequências didáticas de leitura 
cognitivista, tendo como fonte livros de literatura infantil pertencente ao acervo da 
escola; desenvolver um trabalho de leitura em sala de aula, com alunos e 
professora, na perspectiva da leitura cognitivista. A pesquisa será realizada na 
escola Betel, município de Itabuna. Antes de iniciarmos a pesquisa, o referido 
projeto será apresentado à direção, professora e pais dos alunos. Os instrumentos 
para a realização da pesquisa são: ficha de observação das aulas e ficha de 
diagnóstico da leitura. No caso de vosso consentimento, em comum acordo com seu 
filho, e somente nestas condições, o mesmo será participante da pesquisa, que será 
realizada durante três meses, no horário da aula de Língua Portuguesa/Leitura, em 
concordância com a professora e a direção da escola. Os alunos envolvidos na 
pesquisa ouvirão histórias dos livros de literatura infantil que serão lidos pela 
pesquisadora e posteriormente responderão perguntas referentes aos mesmos. A 
pesquisa trará como benefícios para o aluno, o desenvolvimento de estratégias de 
leitura pelas quais ele construirá sentido, isso facilitará a interpretação do texto, 
despertará o gosto pela leitura e, sobretudo contribuirá para a formação do leitor 
iniciante. Com relação aos riscos esclarecemos que há a possibilidade de 
desconforto, timidez e instabilidade emocional, estes podem ser ocasionados pelas 
perguntas que serão feitas pela pesquisadora após a leitura dos livros trabalhados. 
Assim, colocamo-nos à disposição para prestar informações acerca dos possíveis 
riscos decorrentes da participação do seu filho. Asseguramos que o (a) senhor (a) 
terá liberdade para pedir informações ou tirar qualquer dúvida que tiver sobre 
alguma questão, bem como não permitir mais que seu filho participe da pesquisa no 
momento que desejar, mesmo depois de ter assinado esse documento, e que não 
será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Como responsáveis por este estudo, 
temos o compromisso de manter em sigilo os dados pessoais e confidenciais 
coletados durante todas as fases. E no caso, de quaisquer eventuais danos 
decorrentes da pesquisa, o aluno terá a garantia de indenização e ressarcimento. 
Além disso, todas as despesas referentes à pesquisa serão cobertas pela 
pesquisadora. Seu filho (a) não é obrigado (a) a participar do estudo, tendo total 
liberdade para desistir de participar da pesquisa no momento que desejar, sem 
prejuízo moral e psicológico. Em caso de desistência, este termo de consentimento 
livre e esclarecido será devolvido. Caso o senhor (a) não autorize a participação do 
seu filho na pesquisa, asseguramos que o mesmo permanecerá na sala e participará 
de todas as atividades normalmente, pois as mesmas promoverão um conhecimento 
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que elevará o nível de aprendizagem do educando. No entanto, seu filho não será 
contado como participante e seus dados não serão revelados na pesquisa. Caso seu 
filho participe, ele (a) também terá a liberdade para pedir informações ou tirar 
qualquer dúvida que tiver. Aceitando, o (a) senhor (a) receberá uma via desse termo 
de consentimento. Então, se está claro para o senhor (a), peço que assine este 
documento. O seu consentimento deve estar de acordo com o consentimento do seu 
filho (a), isto é, se seu filho (a) não concordar em participar, a opinião dele será 
respeitada. 
 
Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração.  
 
Adriana Cardoso da Silva Brasil (Tel. 073-8854-0315, email: 
adrianacardoso.brasil@hotmail.com) Maria Elizabete Souza Couto (Tel. 073-
56805120, email: melizabetesc@gmail.com)  
Equipe do Projeto / UESC  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS DE 

MENORES [Continuação] 

“A (RES)SIGNIFICAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA: uma perspectiva possível com 

as estratégias de leitura” 

Eu, _________________________________________. RG ________________, 

aceito que meu filho (a) participe das atividades do projeto de pesquisa “A 

(RES)SIGNIFICAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA: uma perspectiva possível com as 

estratégias de leitura”. Fui devidamente informado (a) que ele (a) participará da aula 

de leitura. Foi-me garantido (a) que meu filho poderá desistir da pesquisa a qualquer 

momento que desejar, sem que isto leve a quaisquer prejuízos em seu aprendizado 

na escola e que as informações confidenciais serão mantidas em segredo.  

Itabuna, _____ de _____ de _______. _________________________ 

Local Data Pais ou responsável se houver.                                                      Marca 

do polegar  

A rogo do senhor (a) ............................................................... Assinam:    

Assinatura da testemunha 1......................................................................  
Assinatura da testemunha 2......................................................................  
Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo 
seres humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade Estadual de Santa Cruz: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia 
Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho.  
Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. Fone: (73) 3680-5319 
E-mail: uesc@uesc.br 
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min 
às 16h. 
 

 


