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Resumo 

 
O objetivo desta pesquisa foi investigar o uso dos acervos complementares do Programa 

Nacional do Livro Didático, no segundo ano do Ensino Fundamental, buscando: (1) investigar 

se professores do ano 2 da rede municipal de Camaragibe conheciam o Programa - PNLD 

Acervos Complementares; (2) identificar se os professores utilizavam as obras 

complementares e os motivos para o uso, ou não, desses recursos didáticos; (3) identificar os 

objetivos didáticos subjacentes ao uso das obras complementares; (4) investigar quais 

componentes curriculares e eixos de ensino da Língua Portuguesa eram contemplados a partir 

do uso das obras complementares; (5) analisar a prática docente, identificando os princípios 

didáticos subjacentes a essa prática e os recursos didáticos utilizados em sala, sobretudo, as 

obras complementares; (6) analisar as estratégias didáticas utilizadas pelos docentes em 

situações de ensino em que as obras complementares eram utilizadas, sobretudo, no eixo 

compreensão de texto; (7) identificar quais habilidades de leituras eram exploradas pelos 

docentes para a promoção da compreensão leitora, com a utilização das obras 

complementares. Os procedimentos metodológicos adotados foram: aplicação de um 

questionário a 31 professores do 2º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino 

de Camaragibe; realização de entrevistas com duas professoras do 2ª ano do Ensino 

Fundamental; observação das práticas pedagógicas de duas professoras que utilizavam as 

obras complementares.  Os dados mostraram que os professores conheciam e utilizavam as 

obras complementares, com diferentes objetivos, com ênfase no ensino da leitura e 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, embora outros componentes curriculares 

tenham sido contemplados. Houve, nas aulas observadas, articulação entre os eixos de Ensino 

da Língua Portuguesa, embora, na maioria das vezes, tenham sido realizadas atividades 

esporádicas, sem desdobramentos de aprofundamento de estudos por meio de organização de 

sequências didáticas ou projetos didáticos. Havia uma tendência à realização de atividades 

esporádicas ou sequências de atividades curtas, em uma mesma aula. Apesar dessa ressalva, 

pode-se ressaltar que alguns princípios didáticos importantes para o ensino da leitura estavam 

subjacentes às práticas das docentes, tais como o princípio da interação entre pares, 

problematização, dentre outros. No entanto, principalmente nas aulas da professora B, 

algumas atividades aproximavam-se de metodologias sintéticas de alfabetização. A professora 

A se arriscava mais em suas intervenções, possibilitando maior diversidade de modos de 

leitura e de atividades, estimulando o desenvolvimento de diferentes habilidades leitoras. Com 

base na pesquisa, foi possível concluir que as obras complementares contribuíram para o 

ensino da leitura nas turmas investigadas e que os usos dependiam das concepções de 

alfabetização das docentes. Os resultados apontaram também que é necessário investir na 

formação continuada dos professores, para que possam desenvolver estratégias didáticas mais 

diversificadas quanto aos propósitos de leitura e melhor integração entre os componentes 

curriculares. 

 

Palavras-chaves: Recursos didáticos. Leitura. Ensino. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to investigate the use of complementary collections of the 

National Textbook Program in the second year of elementary school, seeking: (1) to 

investigate whether teachers of Year 2 of the municipal Camaragibe knew the program - 

Occupational PNLD Archives; (2) identify whether teachers used additional works and 

reasons for using or not these teaching resources; (3) identify underlying the use of additional 

works didactic purposes; (4) investigate what curriculum components and shafts of teaching 

Portuguese were contemplated from the use of additional works; (5) analyze teaching 

practice, identifying the educational principles underlying the practice and teaching resources 

used in the classroom, especially the additional works; (6) analyze instructional strategies 

used by teachers in teaching situations where additional works were used, especially in the 

axis text comprehension; (7) identify which skills readings were exploited by teachers to 

promote reading comprehension with the use of supplementary works. The methodological 

procedures adopted were: a questionnaire to 31 teachers in the 2nd year of elementary school 

in the municipal education Camaragibe; interviews with two teachers of the 2nd year of 

elementary school; observation of teaching practices of two teachers who used the additional 

works. The data showed that teachers knew and used the additional works, with different 

objectives, with emphasis on the teaching of reading and appropriation of Alphabetic Writing 

System, although other curricular components have been considered. There was, in lessons 

observed linkage between the axes of Portuguese Language Learning, although, in most cases, 

have been carried out sporadic activities without ramifications of further studies by organizing 

didactic sequences or teaching projects. There was a tendency toward sporadic activities or 

short sequences of activities, in the same class. Despite this caveat, it can be noted that some 

important didactic principles for teaching reading were underlying the practices of teachers, 

such as the principles of peer interaction, questioning, among others. However, especially in 

the classes of Professor B, some activities were approaching synthetic methodologies literacy. 

The teacher's risked more in their interventions, enabling greater diversity of modes of 

reading and activities, stimulating the development of different skills readers. Based on the 

research, it was concluded that additional works have contributed to the teaching of reading in 

classes and investigated the uses relied on conceptions of literacy teachers. The results also 

showed that it is necessary to invest in ongoing training of teachers so that they can develop 

more diverse teaching strategies on the purposes of reading and better integration between 

curricular components. 

 

Keywords: teaching resources. Reading. Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há, no contexto atual, uma preocupação cada vez maior com a formação de 

leitores no Ensino Fundamental, ou porque não dizer, antes do Ensino Fundamental, na 

Educação Infantil, assim como em casa, nas ruas ou em outros ambientes em que a 

leitura se torna presente na vida das pessoas. Como salienta Freire (2006), é explorando 

o sentido do texto que a criança torna-se sujeito do ato de ler.  Desse modo, há um 

reconhecimento por parte dos educadores e pesquisadores que adotam uma perspectiva 

mais interacionista de ensino da língua de que, na escola, é importância proporcionar 

aos sujeitos acesso aos textos de diversos gêneros para que tenham mais oportunidades 

de participar com autonomia nos diferentes espaços na sociedade onde a escrita está 

presente.  

Vários autores defendem que o ensino da leitura é uma das prioridades da escola 

e engloba diferentes tipos de aprendizagem. Segundo Solé (1998), ler é um processo de 

interação entre o leitor/texto/autor e a escola precisa contemplar situações em que as 

crianças leiam com diferentes propósitos, para desenvolver diferentes estratégias de 

leitura. Rojo (2004) defende que “Ler envolve diversos procedimentos e capacidades 

(perceptuais, práxicas, cognitiva, sociais, afetivas, discursivas e linguísticas)”. (p.02) 

Partindo dessa concepção de ensino da leitura, que envolve o texto, o autor e 

suas condições de produção e as capacidades individuais, necessidades e interesses do 

leitor, a tarefa de ensinar a ler nos anos iniciais da educação obrigatória ganha 

proporções de maior complexidade do que o que se pensava há alguns anos, quando o 

ensino da leitura era restrito, muitas vezes, ao ensino da decodificação. A partir dessa 

mudança de concepção, muitos educadores defendem, hoje, a perspectiva de alfabetizar 

letrando.  

A proposta de alfabetizar na perspectiva do letramento vem sendo propagada em 

ambientes escolares com a defesa de que o ensino da leitura e da escrita, desde os 

primeiros anos de escolarização, possa favorecer a ampliação das experiências das 

crianças, tornando-as capazes de ler e produzir textos dos mais variados gêneros 

textuais com autonomia. Segundo Souza, Leite e Albuquerque (2006 p. 30), “O 

‘letramento escolar’, que envolve o processo de didatização do ensino da leitura, deve 
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ser feito de modo a garantir que as práticas de leitura desenvolvidas no âmbito da escola 

se aproximem daquelas realizadas fora dela”. 

Dessa forma, não basta mais fazer com que as crianças dominem o sistema de 

escrita alfabética. Espera-se, na realidade, que a escola favoreça que os estudantes 

saibam fazer uso desse sistema de escrita em diversas situações de comunicação. E essa 

competência deve ser vivenciada desde cedo, pois as crianças fazem uso dos textos de 

diferentes gêneros textuais ainda que não dominem o sistema de escrita alfabética. É no 

dia-a-dia que elas observam a língua em funcionamento, em diferentes contextos 

sociais. 

Algumas políticas públicas têm sido construídas, com o propósito de contribuir 

para garantir que tais situações possam ocorrer na Educação Básica. Uma delas é a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos. O documento que discute essa 

ampliação ressalta a importância do investimento na formação de leitores, com a criação 

de espaços voltados para a leitura e o relevante papel do professor como mediador.  Tal 

documento também busca possibilitar uma reflexão sobre a necessidade de introdução 

de temáticas relativas às diferentes áreas de conhecimento nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2007).  

Além da ampliação do ensino fundamental para nove anos, tem havido 

investimento na aquisição de recursos didáticos para a educação, com políticas de 

avaliação desses recursos, como o que ocorre no Programa Nacional de Livros 

Didáticos e no Programa Nacional de Biblioteca na Escola.   

Os estudos realizados por Morais e Albuquerque (2011) em livros didáticos 

destinados à alfabetização demonstram a qualidade desse material, que aborda diversos 

eixos de ensino da língua, com atividades que favorecem a apropriação da escrita em 

uma perspectiva do letramento.  

Os autores observaram que a crescente qualidade de textos e as atividades nos 

livros didáticos na alfabetização possibilitam o desenvolvimento de variadas 

competências destinadas a esse segmento de ensino.  

Os estudos também têm evidenciado que o PNLD não é o único programa que 

amplia o leque de recursos destinados à escola para o ensino e incentivo à leitura. Vieira 

e Fernandes (2010), quando exploraram o trabalho com o acervo da biblioteca escolar, 

enfatizaram a importância de seu espaço físico para formação de leitores.  
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 O programa Nacional de Biblioteca na Escola - PNBE também chega às escolas 

para ampliar os acervos de livros nesses espaços. As obras literárias que compõem esse 

programa vão dos clássicos da literatura infanto-juvenil a textos da literatura 

contemporânea.  

 O PNBE, desse modo, contribui para a ampliação de oportunidades de o aluno 

ter acesso ao universo da literatura. No entanto, as propostas curriculares das redes 

públicas de ensino preconizam que outras esferas sociais de uso de textos também 

precisam ser contempladas, tal como é descrito por Leal e Brandão (2012). O 

documento que discute a ampliação do ensino para nove anos (Brasil, 2007) também 

debate a necessidade de promovermos nos anos iniciais do Ensino Fundamental práticas 

de letramento que possam permitir que as crianças vivenciem situações em que diversos 

conteúdos curriculares sejam trabalhados, de forma interativa, com os mais variados 

suportes textuais e gêneros discursivos. No documento está proposto que é importante 

permitir que a sala de aula seja um lugar em que os alunos desenvolvam não apenas 

habilidades de leitura e escrita, mas também capacidades de interagir com conteúdos do 

campo científico das diversas áreas de conhecimento, por meio de vários gêneros 

textuais das diversas esferas de circulação, ampliando, dessa forma, o letramento escolar 

nas séries iniciais. 

Partindo dessas discussões, o Ministério da Educação implantou mais um 

programa destinado a contribuir para as práticas de Alfabetização em uma perspectiva 

do Letramento: o Programa Nacional do Livro Didático - Acervos Complementares. 

Esse programa traz acervos compostos por obras complementares aos livros didáticos, 

destinadas às salas de aula do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Esses livros 

visam, segundo o que é explicitado no documento orientador, “oferecer a professores e 

alunos alternativas de trabalho e formas de acesso aos conteúdos curriculares nas 

diferentes áreas de conhecimento” (BRASIL, 2009, p. 3).  

Neste Programa, parte-se do pressuposto de que o compromisso dessas obras é 

com a curiosidade natural da criança para com o desejo de conhecer diferentes tipos de 

texto e de ler por conta própria. Supõe-se, também, que o uso frequente dos livros, de 

forma autônoma e também por meio da mediação do professor, ocasionará uma 

experiência riquíssima, a de explorar o mundo dos livros (BRASIL, 2009).  
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São muitas as contribuições que essas obras podem trazer para o ensino nos anos 

iniciais, segundo o documento oficial que acompanha os acervos (BRASIL, 2009; 

2012), tais como: formar leitores, que tenham interesse de ler variados textos; contribuir 

para o desenvolvimento de habilidades de compreensão textual; permitir que as crianças 

ampliem seus conhecimentos acerca dos diversos componentes curriculares, 

favorecendo o enriquecimento do seu universo cultural; motivar as crianças a ler com 

autonomia, desenvolvendo fluência de leitura; possibilitar a reflexão sobre os 

conhecimentos do sistema de escrita alfabética. 

Nos documentos que acompanham os Acervos Complementares – PNLD 

(BRASIL, 2009; 2012) também há um convite para o professor conhecer as diversas 

obras que compõem os acervos, mostrando a importância do ensino que cada 

componente curricular tem no início do Ensino Fundamental.  

Além disso, o documento descreve algumas competências e habilidades de 

leitura que devem ser desenvolvidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e 

apresenta eixos temáticos que podem ser trabalhados com as obras dos acervos para 

cada componente curricular, bem como sugere algumas situações didáticas que podem 

ser desenvolvidas a partir da leitura dos livros. 

Vê-se, pois, que o Programa tem diferentes objetivos, voltados, sobretudo, para 

o desenvolvimento de leitores na escola. No entanto, a existência dos livros na escola e 

de tais orientações pode não ser suficiente. É preciso que os professores planejem 

situações didáticas em que tais materiais estejam presentes.  Leal e Rodrigues (2011) 

refletem sobre a importância do planejamento na ação educativa e afirmam que cabe ao 

professor planejar sua ação pedagógica para gerenciar suas intervenções, pois essa ação 

não só favorece uma aprendizagem significativa para os alunos, mas, também, permite 

que o docente reflita sobre sua prática. As autoras ressaltam a importância do uso dos 

textos literários desde o início da escolarização, também defendida por outros 

estudiosos (REGO, 1988; LINS, CRUZ, 2006; PAIVA, MARTINS, PAULINO, 

CORREA, VERSIANI, 2007; PAIVA, SOARES, 2008), mas também apresentam as 

obras complementares como um novo recurso didático, que pode estimular a 

aprendizagem da leitura e a participação em situações em que a leitura ocorre para 

atender a diversas finalidades. 
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Ter disponíveis tais materiais, como já foi dito, não é suficiente para formar 

leitores. Na verdade, as dificuldades neste campo do saber são claras, como apontam 

Brandão e Rosa (2010): 

 

Ainda que muitos avanços tenham ocorrido no tratamento dado à leitura nas 

escolas, especialmente, quanto à qualidade dos textos disponibilizados para 

as crianças (ver, por exemplo, as contribuições do Programa Nacional do 

Livro Didático/ PNLD e Programa Nacional Biblioteca da Escola/ PNBE) 

tem-se constatado que persiste um grande número de alunos com dificuldade 
de entender o que leem, mesmo quando já estão em etapas mais avançadas de 

apropriação do sistema de escrita alfabético. Os baixos resultados nacionais 

em compreensão de textos, nas provas do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA) e do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), bem como os dados fornecidos pelo Indicador 

Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), apontam a necessidade de um 

maior investimento no ensino da compreensão. (p.72).  

 

Desse modo, apesar de observar, nos últimos anos, um crescente investimento 

em recursos didáticos para o ensino da leitura e o compromisso na seleção desses 

materiais que são distribuídos em todo país como política nacional, ainda vivenciamos 

um contexto nacional de baixos índices de compreensão textual, o que nos fez pensar 

em alguns questionamentos, tais como: se está havendo investimento em recursos 

didáticos que podem contribuir para o ensino e incentivo à leitura, por que os índices de 

leitura no Brasil ainda são baixos? Se pesquisas demonstram que esses materiais 

chegam às escolas, por que nossos estudantes não estão desenvolvendo habilidades de 

leitura?  Esses materiais estão sendo utilizados? Como esses materiais estão sendo 

utilizados pelos professores?  

Neste estudo, iremos, para contribuir com tais discussões, investigar se esses 

materiais (os livros que compõem os acervos de obras complementares) estão sendo 

utilizados e como estão sendo utilizados pelos professores. Percebemos a necessidade e 

importância de refletir sobre o uso desses recursos nas salas de aula, tendo em vista que 

há investimento de recursos para a aquisição das obras e há carência de estudos que 

debatam sobre a relevância de tais materiais em sala de aula. 

Por meio de um levantamento bibliográfico de textos produzidos nos últimos 

anos, em anais de congressos e em periódicos de revistas, sobre estudos envolvendo a 

utilização de recursos didáticos, e mais especificamente os acervos complementares, e 

suas contribuições para o ensino da leitura, constatamos, de fato, a escassez de 
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pesquisas que discutam o uso desses materiais e o seus reflexos na aprendizagem da 

leitura das crianças nas séries iniciais. 

Na ANPED, nos últimos anos, no GT10 (alfabetização, leitura e escrita), foram 

publicados sete artigos que discutem como alguns eixos do ensino da língua estão sendo 

abordados nos livros didáticos, mas nenhum abordou o uso das obras complementares.  

Nos trabalhos publicados no Congresso de Leitura do Brasil (COLE), 

especificamente no 16º, 17º  e 18º COLE, quanto às comunicações envolvendo o Ensino 

de Língua e Literatura; Leitura, Escola, História; Letramento e Alfabetização; Literatura 

Infantil e Juvenil, nos deparamos com muitas pesquisas que envolviam o uso do livro 

didático como um recurso para o ensino da língua. Dentre vinte e seis trabalhos 

envolvendo os recursos didáticos, quatro destes discutiam as políticas públicas de 

distribuição de livros do PNBE, PNLD - Livro didático e Plano Nacional de Livro e 

Leitura (PNLL), apresentando os impactos desses programas nas práticas pedagógicas. 

E na 18º edição foi possível encontrar uma pesquisa envolvendo o uso dos livros 

paradidáticos do PNLD – Obras Complementares. Trata-se de uma pesquisa que aborda 

os conhecimentos dos professores sobre as possibilidades de uso dos acervos 

complementares, que discutiremos no decorrer deste trabalho. 

No XV ENDIPE foram encontrados, nas seções que envolviam a alfabetização e 

letramento e ensino da língua portuguesa, quatro trabalhos que discutem o uso dos 

livros didáticos para o ensino de alguns eixos de ensino, mas não foi identificado 

nenhum trabalho que abordasse os acervos complementares. Foram localizados, no 

entanto, no simpósio de Alfabetização e letramento desse congresso, alguns 

pesquisadores que debateram sobre alfabetização e letramento nas políticas de livros 

didáticos brasileiros, tema que abordaremos, mais adiante, em alguns capítulos desta 

dissertação. 

Ao fazer um levantamento bibliográfico em algumas revistas cientificas 

(Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas; Revista Brasileira de Educação; 

Educação e Pesquisa, da USP; Práxis Educativa, da UEPG; Perspectiva, da UFSC) 

também foi observado que não foi publicada nenhuma pesquisa que envolvesse o uso 

dos recursos didáticos distribuídos como política nacional. 

Em outras revistas, foram encontradas pesquisas relacionadas ao uso ou à análise 

de recursos didáticos. Na Educação em Revista, da UFMG, observamos apenas um 
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trabalho que envolvia análise de livros didáticos.  Na revista - Educar em Revista, 

encontramos dois estudos envolvendo a análise de livros didáticos de língua portuguesa 

e uma pesquisa que abordou uma análise comparativa e interpretativa de dois planos 

nacionais recentes de promoção e incentivo de leitura: PNL (Plano Nacional de 

Leitura), de Portugal, e PNLL (Plano Nacional do Livro e Leitura), no ano de 2010. 

Também foi encontrada, na revista Cadernos de Educação, da UFPel, uma pesquisa 

sobre o livro didático pós-PNLD.  E, por fim, na Revista Educação, da PUCRS, 

encontramos um trabalho que discute a Leitura em livros didáticos e o ensino da 

argumentação. 

Apesar de termos observado alguns estudos que demonstram a qualidade dos 

recursos didáticos e a importância do uso dos recursos nas salas de aula, notamos que 

apenas uma pesquisa abordava os conhecimentos revelados pelas docentes sobre as 

possibilidades de uso dos acervos complementares nas salas de aula. Faz-se necessário, 

portanto, investigar mais detalhadamente o uso desses livros e como eles podem 

favorecer aos estudantes maiores contribuições para o ensino e o desenvolvimento de 

estratégias de leitura em uma perspectiva do letramento.   

Nesse sentido, é de extrema importância investigar se as obras complementares 

estão efetivamente sendo usadas nas salas de aula, e, caso estejam presentes nesse 

ambiente, com que objetivos didáticos e a partir de quais estratégias didáticas. Para 

tanto, desenvolvemos esta pesquisa, buscando responder a alguns questionamentos: 

 Os professores estão utilizando as obras complementares? 

 De que maneira o professor está explorando esses livros? 

 Quais os objetivos didáticos subjacentes ao uso das obras?  

 Quais componentes curriculares e eixos de ensino da Língua Portuguesa 

são contemplados a partir do uso das obras complementares? 

  Quais princípios didáticos subjacentes a prática e os recursos didáticos 

utilizados em sala, sobretudo, as obras complementares? 

 Quais estratégias didáticas são utilizadas para o ensino da leitura com as 

obras complementares? 

 Quais habilidades de leituras são exploradas pelos docentes para a 

promoção da compreensão leitora, utilizando as obras complementares? 
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 Objetivou-se, portanto, investigar o uso dos acervos complementares no segundo 

ano do Ensino Fundamental. Especificamente, buscou-se: 

 

 Investigar se professores do ano 2 da rede municipal de Camaragibe conhecem o 

Programa - PNLD Acervos Complementares;  

 Identificar se os professores utilizam as obras complementares e os motivos para 

o uso, ou não, desses recursos didáticos; 

 Identificar os objetivos didáticos subjacentes ao uso das obras complementares;  

 Investigar quais componentes curriculares e eixos de ensino da Língua 

Portuguesa são contemplados a partir do uso das obras complementares; 

 Analisar a prática docente, identificando os princípios didáticos subjacentes a 

essa prática e os recursos didáticos utilizados em sala, sobretudo, as obras 

complementares; 

 Analisar as estratégias didáticas utilizadas pelos docentes em situações de ensino 

em que as obras complementares são utilizadas, sobretudo, no eixo compreensão 

de texto; 

 Identificar quais habilidades de leituras são exploradas pelos docentes para a 

promoção da compreensão leitora, com a utilização das obras complementares. 

 

Para tanto, estamos propondo uma discussão que está organizada em 8 capítulos. 

Nos três primeiros capítulos, apresentamos os pressupostos teóricos dessa pesquisa. 

Inicialmente, discutimos sobre a alfabetização em uma perspectiva do letramento, os 

avanços que os estudos nessa área trouxeram, contribuindo para práticas de ensino da 

leitura e escrita de forma contextualizada. Em seguida, apresentamos reflexões sobre 

leitura. E para concluir o marco teórico, algumas considerações são explicitadas sobre 

os acervos complementares por meio de estudos anteriores.  

No capítulo 4, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados nesse 

estudo.  Nos capítulos 5, 6 e 7, tecemos uma discussão sobre os dados explorados.  

No capítulo 5 há reflexões sobre a presença das obras complementares no ciclo de 

alfabetização no município de Camaragibe, com apresentação dos dados oriundos dos 
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questionários aplicados a 31 professores da Rede Municipal de Ensino de Camaragibe, e 

das entrevistas e observações das duas professoras, buscando-se analisar a utilização das 

obras no cotidiano das escolas, com foco nas razões para a utilização, ou não, desses 

materiais, assim como na identificação dos objetivos didáticos subjacentes a tais usos. 

Há evidências de utilização dos livros para o ensino de conteúdos de diferentes 

componentes curriculares e de diferentes eixos de ensino da Língua Portuguesa.  No 

capítulo, há evidências de aproximações e distanciamentos entre os propósitos 

declarados no Programa Nacional do Livro Didático - Obras Complementares e as 

intenções pedagógicas dos professores do segundo ano do ciclo de alfabetização. 

O capítulo 6 expõe uma análise geral dos relatórios de observação de aula, 

buscando-se analisar a prática das professoras, identificando os princípios didáticos 

subjacentes a essa prática e os recursos didáticos utilizados em sala, sobretudo, as obras 

complementares.  O foco central é no papel que as obras complementares 

desempenharam nessas aulas. São expostas reflexões sobre os princípios didáticos para 

o ensino da leitura subjacentes às práticas das professoras e o modo como as obras 

complementares auxiliaram na concretização de tais princípios. 

No capítulo 7, são aprofundadas as reflexões sobre como as professoras utilizaram 

os livros para o desenvolvimento das habilidades de compreensão de textos. São 

expostas análises das estratégias didáticas utilizadas pelas professoras para o ensino da 

leitura com utilização das obras complementares, identificando quais habilidades de 

leituras foram exploradas pelas docentes para a promoção da compreensão leitora. 

Por fim, algumas conclusões advindas da pesquisa em questão são expostas, no 

capítulo final da Dissertação, assim como algumas implicações do estudo para as 

políticas públicas de formação de professores.  
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2. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PRÁTICAS CONTEXTUALIZADAS 

DE ENSINO 

 

A alfabetização vem sendo, ao longo da história da educação, uma das áreas de 

polêmicas mais exacerbadas, com divergências quanto ao que seria alfabetização, 

quanto aos processos de aprendizagem do código/sistema de escrita, quanto às melhores 

estratégias didáticas para alfabetizar. Tal fenômeno é, na realidade, uma consequência 

da complexidade desse tema e das dificuldades que professores em diferentes momentos 

da história têm demonstrado para ensinar os estudantes a ler e a escrever. 

Tradicionalmente, os debates centravam-se mais em aspectos bastante 

delimitados da alfabetização, que eram relativos ao ensino do "código de escrita". 

Discutia-se mais enfaticamente se o ensino deveria ser feito partindo-se de unidades 

menores (letras, fonemas, sílabas) ou de unidades maiores (palavras, sentenças), mas 

mantinha-se o pressuposto de que sua aprendizagem seria um processo de memorização 

de sons e formas gráficas. Concebia-se que a criança acumulava informações 

transmitidas por um adulto alfabetizado. Considerava-se, dessa forma, o conceito de 

alfabetização como “o ensino das habilidades de codificação e decodificação [...] 

mediante a criação de diferentes métodos de alfabetização – método sintético (silábico 

ou fonêmico) x método analítico (global)” (ALBUQUERQUE, 2007, p.11).  

Tal concepção ainda está presente no contexto atual, mas coexiste com teorias 

que centram suas explicações acerca desse processo no pressuposto de que a 

complexidade do processo se dá exatamente por não se tratar da aquisição de um código 

e sim de uma aprendizagem de um sistema notacional. A aprendizagem, portanto, 

implica, segundo tais abordagens, em processos de compreensão do modo de 

funcionamento desse sistema.   

Além dessa discussão sobre a aprendizagem do código X sistema alfabético de 

escrita, foi instalado outro debate, com questionamentos acerca da abrangência do 

processo de alfabetização, ou seja, se ele seria algo restrito à aprendizagem do 

código/sistema de escrita, ou se agregaria outras aprendizagens, relativas, sobretudo, às 

estratégias de leitura e produção de textos e familiarização com as diversas espécies de 

textos que circulam na sociedade. 
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Desse modo, é possível perceber que diferentes tipos de preocupações permeiam 

o debate sobre alfabetização, mas, de modo geral, facilmente pode-se reconhecer a 

complexidade relativa ao ensino e à aprendizagem da leitura e da escrita no início da 

escolarização básica. De fato, uma das tarefas mais difíceis para as crianças quando 

iniciam sua vida escolar, ou até mesmo antes de chegarem às escolas, é compreender o 

funcionamento do Sistema de Escrita Alfabética (doravante SEA). Tal aprendizagem é 

necessária tanto para que se tenha autonomia da leitura quanto da produção de textos. 

Mediar a construção desse conhecimento é uma atividade complexa para o docente, que 

tem o papel de facilitar a apropriação dos conhecimentos e o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e da escrita.  

Frente à multiplicidade de aspectos envolvidos no processo de alfabetização, 

diferentes autores, advindos de variadas abordagens teóricas, têm se dedicado a estudar 

tal processo. A leitura, foco central de atenção nesta pesquisa, engloba tanto aspectos 

relativos à aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética, quanto o desenvolvimento 

de habilidades de compreensão de textos. Nesse campo, pode-se reconhecer grandes 

contribuições dos estudos referentes à teoria da psicogênese da escrita, das pesquisas 

sobre a relação entre consciência fonológica e alfabetização e da reflexão sobre a 

importância do letramento na contextualização do ensino da leitura e da escrita.  

Para entendermos melhor essas contribuições, discutiremos nos tópicos abaixo 

cada uma das vertentes mencionadas acima: a teoria da psicogênese da escrita; a relação 

entre consciência fonológica e alfabetização; a importância do letramento no ciclo de 

alfabetização; culminando com a defesa de uma proposta de alfabetização em uma 

perspectiva de letramento. 

 

2.1 A TEORIA DA PSICOGÊNESE DA ESCRITA 

 

Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999), que deram subsídios para a 

construção da teoria da psicogênese da escrita, trouxeram grandes contribuições para a 

compreensão do processo de aprendizagem do SEA. Buscando desvendar como se dá o 

desenvolvimento da aprendizagem da escrita alfabética, as autoras demonstraram que a 

escrita não é um mero código de transcrição da oralidade, mas sim, um sistema 
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notacional, em que o aprendiz desenvolve várias hipóteses até chegar à forma 

convencional da escrita. 

Ao utilizar os princípios gerais da teoria de Piaget para compreender os 

processos de construção do conhecimento pelas crianças, as autoras confirmaram que as 

crianças são sujeitos que sabem, sujeitos cognoscentes. Como em outras áreas, para se 

apropriar do conhecimento, elas tentam assimilar novas informações que são articuladas 

às informações já apropriadas. 

De acordo com Ferreiro (1988), para o aprendiz compreender e usar o Sistema 

de Escrita Alfabética é preciso que ele saiba responder duas questões conceituais 

fundamentais: O que as letras representam? E como as letras criam representações? 

Nesse sentido, primeiramente o aprendiz necessita saber que as letras notam a pauta 

sonora das palavras e em seguida perceber que para escrever palavras diferentes é 

preciso mudar as variações na grafia, ou seja, mudar o repertório, a quantidade e a 

ordem das letras, utilizando diversas estruturas silábicas.   

Morais (2012), apoiando-se em Ferreiro (1982), afirma que o aprendiz precisa 

reconhecer dois aspectos da escrita, os conceituais, já mencionados no parágrafo 

anterior, e os convencionais, que representam “como o próprio nome já diz, as 

convenções, que podem ser alteradas por acordos sociais, sem que a natureza alfabética 

do sistema fosse mudada”. (p. 50) 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), para compreender as propriedades do 

SEA, o aprendiz, durante esse processo, vai elaborando hipóteses e refletindo sobre elas, 

até chegar a compreender o funcionamento geral do sistema de escrita, que a autora 

denomina de nível alfabético. 

Quando o sujeito chega ao estágio alfabético já compreende a natureza do 

sistema de escrita, mas novos desafios são encontrados. 

 
Ao chegar a esse nível a criança já franqueou a “barreira do código”; 
compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores 

sonoros menores que a sílaba e realiza sistemática uma análise sonora dos 

fonemas das palavras que vai escrever. Isso não quer dizer que todas as 

dificuldades tenham sido superadas: a partir deste momento, a criança se 

defrontará com as dificuldades próprias da ortografia, mas não terá 

problemas de escrita, no sentido estrito. (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999, 

p. 219) 
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Ao chegar nessa fase de escrita, como as autoras afirmam acima, não há 

dificuldade quanto ao funcionamento da escrita, mas as dificuldades passam a se referir 

às grafias que correspondem a vários valores sonoros e também às diferentes letras que 

correspondem ao mesmo som. Desse modo, ao considerar as novas dificuldades que 

surgem ao chegar no nível alfabético, acreditamos, assim como  Morais (op. cit.), que é 

preciso ter consciência de que estar em um nível alfabético não é a mesma coisa que 

estar alfabetizado. Segundo o referido autor, 

 

A passagem da primeira condição à seguinte deverá ser, em nosso ponto de 

vista, o resultado de um cuidadoso processo de ensino-aprendizagem, agora 

não mais (ou principalmente) de aspectos conceituais do sistema alfabético, 

mas, sim, das convenções  som-grafia, algo que, como criticaremos, 

infelizmente não vem sendo priorizado por muitos educadores  que se 
inspiram na teoria da psicogênese da escrita. (MORAIS, 2012, p. 65) 

  

Concordamos com tal afirmação, e observamos que diversos estudos 

demonstram que ao chegar à hipótese alfabética novos obstáculos devem ser vencidos. 

Nesse sentido, é importante e necessário um ensino sistemático que possa dar condições 

suficientes para os sujeitos serem alfabetizados, ou seja, conseguirem ler e produzir 

textos com autonomia em diversas situações sociais. 

Podemos perceber, dessa forma, que a Psicogênese da escrita trouxe novas 

perspectivas teóricas para o campo da alfabetização. Segundo Morais (2012), os 

avanços que tivemos com a teoria da psicogênese foram de suma importância para 

começarmos a mudar o cenário das práticas de alfabetização. O referido autor destaca 

algumas dessas contribuições, dentre elas: perceber a visão errônea que os métodos de 

alfabetização tinham quanto às atividades do aprendiz; reconhecer que a escrita não é 

um código e que o aprendiz não absorve informações prontas, mas constroem 

representações sobre a realidade; aprender que o letramento começa fora da escola, pois 

antes de se alfabetizar a criança já convive com a escrita e essa convivência com o 

mundo letrado deve continuar no ambiente escolar. De acordo com o autor (2012, p. 

75): 

A teoria da psicogênese da escrita, desde seu anúncio, nos chamou atenção 

para a natureza social dos objetos língua escrita e sistema de escrita 

alfabética. Assim, evidenciou que as oportunidades de vivenciar práticas de 

leitura e escrita influenciam muitíssimo o ritmo do processo de apropriação 

do sistema de escrita alfabética e dos conhecimentos da língua usada ao 

escrever. 
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 Esse autor, no entanto, também põe em evidência os limites e lacunas que temos 

que considerar ao discutir a teoria da psicogênese da escrita.  Morais (op. cit.) afirma 

que, ao confundir a teoria psicolinguística com uma metodologia de ensino, alguns 

problemas surgiram, pois reduzimos a alfabetização apenas à verificação dos processos 

de aprendizagem dos aprendizes, esquecendo-nos do como alfabetizar, como mediar 

esse processo de construção do funcionamento da escrita. 

 Além disso, o autor destaca que as críticas nas décadas de oitenta e noventa 

contra as cartilhas e a ausência de uma proposta de ensino, versus a divulgação dos 

estudos sobre letramento propalaram um discurso sobre o qual “as crianças, 

espontaneamente, aprenderiam a ler, desde que pudessem participar de situações onde 

se lesse e escrevesse textos, cotidianamente.” (MORAIS, 2012, p. 77) 

Esse autor também alerta que Ferreiro e Teberosky (1999), ao tratarem sobre a 

psicogênese da escrita, não dedicaram atenção ao fenômeno da consciência fonológica, 

sobre o qual trataremos a seguir.  

 

2.2 CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E ALFABETIZAÇÃO 

 

 As discussões sobre a importância da consciência fonológica para a 

alfabetização se iniciaram na década de setenta. Naquele período, inúmeras pesquisas 

buscaram compreender a relação entre o desenvolvimento das habilidades 

metafonológicas e o processo de apropriação da escrita nos anos iniciais da 

alfabetização.  

A consciência fonológica é a capacidade metalinguística que permite manipular 

e refletir sobre segmentos sonoros da linguagem oral. Embora possamos encontrar 

algumas definições que conceituam a consciência fonológica como uma capacidade 

uniforme, a partir da década de oitenta, com os avanços nesse campo de investigação, 

passamos a compreender a existência de uma constelação de habilidades que 

possibilitam aos sujeitos manipular os segmentos sonoros. Desse modo, nos apoiamos 

em Morais (2006), que considera que a: “[...] consciência fonológica é um conjunto de 

habilidades metalinguísticas que permitem ao indivíduo refletir sobre os segmentos 

sonoros das palavras” (p.60). 
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De acordo com Freitas (2004), existem dois tipos de consciência fonológica: 

implícito e explícito. O nível implícito se refere ao momento em que manipulamos os 

sons da língua oral sem refletir conscientemente sobre os segmentos. Podemos perceber 

diversas situações em que esse nível de consciência fonológica é vivenciado quando, 

por exemplo, são realizadas brincadeiras com jogos de palavras (trava-língua, parlendas 

etc.). No momento em que se passa a analisar e refletir sobre os segmentos sonoros das 

palavras, operamos no nível explícito das habilidades metafonológicas. 

Segundo a referida autora, foram definidos por alguns pesquisadores três níveis 

de consciência fonológica: nível das sílabas, nível das unidades intra-silábicas e nível 

dos fonemas. (GOSWAMI e BRYANT, apud FREITAS, 2004). No entanto, segundo 

Morais (2006), nem todas as habilidades metafonológicas são necessárias para o 

processo de alfabetização. A habilidade de segmentar palavras em fonemas, por 

exemplo, por ser uma habilidade com um grau maior de dificuldade, muitas vezes não é 

bem desenvolvida por sujeitos já alfabetizados. Pesquisas como a de Leite (2006) e 

Azevedo (2011) demonstraram que crianças alfabetizadas não conseguem ou 

apresentam grandes dificuldades em operações com os fonemas. Azevedo (op. cit.) 

demonstra que crianças já alfabetizadas, e que passaram por um processo de 

treinamento com fonemas através do método fônico do Alfa e beto, não conseguem 

pronunciar fonemas isoladamente. Os autores (Leite, 2006; Azevedo, 2011; Morais, 

2012) evidenciam, portanto, que há algumas habilidades fonológicas que são mais 

importantes para o processo de alfabetização e outras que parecem ser resultantes desse 

processo, como a de segmentar palavra em fonemas.  

Segundo Morais (2012, p. 86), “[...] as atividades que possibilitam pensar nos 

segmentos sonoros das palavras de diferentes maneiras e em diversas situações de 

interação ajudam o aprendiz a avançar em suas hipóteses de escrita”. Em suma, alguns 

estudos demonstram que o desenvolvimento das habilidades fonológicas representa um 

ponto relevante para a aprendizagem da leitura e da escrita. No entanto, não há entre os 

estudiosos da temática uma unanimidade quando a esse tema. Um grupo defende o 

treino das habilidades fonológicas antes do processo de alfabetização, por considerar 

importante o desenvolvimento dessas habilidades no período que antecede esse 

processo. Um segundo grupo acredita que a alfabetização é que proporciona o 

desenvolvimento da consciência fonológica. E uma terceira linha defende que o 
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desenvolvimento das habilidades da consciência fonológica e a aquisição da escrita se 

influenciam de forma mútua. (FREITAS, 2004). 

É na terceira concepção que nos apoiamos, pois os estudos já realizados por 

autores como Gathercole e Baddeley, Mouswy e Kolinsky (apud Freitas, 2004), Morais 

(2006) e Leite (2006) evidenciam que a consciência fonológica é influenciada pelo 

desenvolvimento da escrita alfabética, como também a escrita é influenciada pelo 

desenvolvimento das habilidades fonológicas. Assim, concebemos que no processo de 

alfabetização, o professor precisa realizar ações para que as crianças entendam o 

funcionamento do sistema de escrita e que, dentre essas ações, estão as que se destinam 

a desenvolver habilidades metafonológicas. 

No entanto, como já anunciado anteriormente, a alfabetização em uma 

perspectiva sociointeracionista requer mais do que o domínio do sistema de escrita, pois 

contempla também a inserção dos sujeitos nas diferentes esferas sociais. Sobre tal tema 

trataremos a seguir. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO  

 

O termo letramento começou a ganhar destaque nos estudos sobre educação e 

linguagem no Brasil a partir dos anos oitenta. A discussão era centrada, sobretudo,  nos 

efeitos que esse termo poderia ter sobre o processo de escolarização, sobretudo no ciclo 

de alfabetização. Nesse sentido, o conceito de alfabetização passou a ser vinculado ao 

de letramento. Soares (1998a, p.17) assim definiu o termo letramento: 

 

É o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever. 

Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências 

sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o 

grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a 

usá-la. 

 

Para a autora, tal conceito é distinto do de alfabetização, que diz respeito à 

aprendizagem da tecnologia da escrita. 

Tfouni (1995), ao tratar desse conceito, também buscou distingui-lo do termo 

alfabetização. Segundo a autora, há duas maneiras de se entender a alfabetização: como 

um processo de aquisição individual de habilidades requeridas para a leitura e a escrita, 
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ou como um processo de representação de objetos diversos, de naturezas distintas. O 

letramento estaria relacionado aos aspectos sócio-históricos da apropriação da escrita 

por uma sociedade.  

Ao iniciar os estudos sobre letramento, Street (2010) apresentou duas formas de 

conceber o letramento – o modelo “autônomo” e o “ideológico”.  A concepção de 

letramento autônomo estaria relacionada à ideia da apropriação de uma tecnologia 

desprovida das proposições culturais e ideológicas.  Para se contrapor a essa abordagem, 

apresentou o modelo ideológico, no qual o letramento é uma prática social  com 

sensibilidade cultural que varia de um contexto para outro.  Ao pensar nas “práticas de 

letramento”, Street (2006) demonstra em seus estudos que existem diferentes 

representações sobre usos e significados de ler e escrever e afirma que: 

 
A noção de que a aquisição de um letramento único e autônomo terá 

consequências pré-definidas para os indivíduos e as sociedades provou ser 

um mito, quase sempre baseado em valores específicos culturalmente 

estreitos sobre o que é propriamente o letramento (Graff, 1979; Grant, 1986; 

Gee, 1990; Street, 1990). Prefiro trabalhar com base no que chamo de 

modelo “ideológico” de letramento, o qual reconhece uma multiplicidade de 

letramentos; que o significado e os usos das práticas de letramento estão 
relacionados com contextos culturais específicos; e que essas práticas estão 

sempre associadas com relações de poder e ideologia: não são simplesmente 

tecnologias neutras (STREET, 1985, 1993). (STREET, 2006, p. 2) 

 

Como podemos observar, para Street (2006), todas as formas e práticas de 

leitura estão associados a determinadas contextos e anseios sociopolíticos e de forma 

mais abrangente o processo de construção de conhecimento estará sempre relacionado a 

uma posição crítica reflexiva. 

Esse modelo ideológico do letramento que enfatiza sua dimensão social é 

apresentado por Mortatti (2004), em suas diferentes versões, através do seu valor 

pragmático, ou seja, a necessidade desse fenômeno para o efetivo funcionamento da 

sociedade, ou pelo seu valor ideológico e revolucionário de transformar as relações e 

práticas sociais. Segundo a autora, embora sejam apresentadas diferentes versões desse 

modelo, essas versões consideram a leitura e a escrita como atividade social que varia 

de acordo com o tempo e o espaço e depende do tipo da sociedade e seus projetos 

políticos e culturais. Segundo a autora:  
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Não existe, assim, um único tipo de letramento. Além de ser um continuum, 

em sua dimensão social, letramento é, sobretudo, um conjunto de práticas 

sociais em que os indivíduos se envolvem de diferentes formas, de acordo 

com as demandas do contexto social e das habilidades e conhecimentos de 

que dispõem. (MORTATTI, 2004, p. 105) 

 

Soares (2008b), ao defender a alfabetização na perspectiva do letramento, não 

desconsidera a dimensão ideológica e política do letramento, mas enfatiza que no 

processo de alfabetização  o aprendiz precisa apropriar-se também dos conhecimentos 

sobre o funcionamento da escrita e para isso desenvolve algumas habilidades 

metacognitivas.   

Desse modo, as reflexões sobre letramento e alfabetização conduzem à ideia de 

que as práticas de inserção dos aprendizes em situações escolares que objetivam o 

domínio da tecnologia da escrita são próprias da cultura escolar e podem ser 

vivenciadas de modo articulado às práticas de inserção dos aprendizes em outras esferas 

sociais. 

O pressuposto principal é, portanto, que as práticas de letramento são múltiplas e 

surgem das necessidades de cada sociedade e de acordo com os contextos sócio-

históricos subjacentes a cada uma delas e que cabe à escola auxiliar os sujeitos a 

participarem das variadas situações de interação social.  

Mortatti (2004), ao fazer um resgate histórico sobre como o termo letramento 

passou a ser difundido no Brasil, demonstrou que os estudos sobre letramento 

começaram a ser discutidos a partir do momento em que aumentaram as necessidades 

específicas de saber ler e escrever num momento paralelo em que o problema do 

analfabetismo estava sendo resolvido, bem como a universalização da Educação Básica. 

Portanto, a escola, como uma das instâncias de letramento, pode possibilitar 

espaços para participação em variadas práticas sociais letradas, assumindo os múltiplos 

letramentos da vida social como objeto do trabalho pedagógico em todos os ciclos da 

Educação. Assim, o pressuposto defendido é que no início da escolarização os sujeitos 

possam se apropriar do sistema de escrita alfabético de modo simultâneo às 

aprendizagens acerca de como participar de diferentes situações sociais em que a escrita 

faz-se presente. É sobre tal perspectiva que o tópico a seguir tratará. 
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2.4 EM DEFESA DA ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO 

 

 O fracasso escolar na etapa de alfabetização permeou o cenário das escolas 

brasileiras por muito tempo. Morais (2012), ao fazer um resgate da problemática do 

fracasso da alfabetização na escola, evidenciou que um dos fatores que contribuiu foi o 

tardio acesso às escolas públicas, nas primeiras décadas do século XX, para as crianças 

de baixa renda.  

Ao apresentar as taxas de analfabetismo dos últimos censos (1940: 64,9%; 1970: 

33,6%; 2000: 13,6%; 2010: 9,6%), Ferraro (2002) confirmou que a garantia do acesso à 

escola foi um dos fatores que mudou a realidade. No entanto, é evidente que ainda 

estamos em situação muito pior se comparado a outros países latino-americanos. O 

fracasso escolar ainda hoje atinge as escolas e é, principalmente, refletido nos 

estudantes oriundos de famílias com baixa renda. Assim, é possível apontar as precárias 

condições de vida da população como um dos fatores que dificulta o processo de 

escolarização. Mas essa não é a única causa. Os modelos pedagógicos predominantes no 

país também podem ser fonte de dificuldades. 

Durante muito tempo, as abordagens sintéticas de alfabetização (métodos 

alfabéticos, silábicos, fônicos) produziram sujeitos que se apropriavam da tecnologia da 

escrita, mas não eram capazes de compreender e produzir textos que circulam na 

sociedade. Além disso, também podiam ser responsáveis pelos altos índices de 

reprovação e evasão escolar nos anos iniciais de escolarização. Diferentes autores 

(Morais, 2012; Soares, 2008; Albuquerque, 2007) discutem sobre tal questão, 

apontando alternativas para as práticas escolares.  

No entanto, nem sempre o abandono dessas práticas mais tradicionais garantia a 

aprendizagem. As críticas aos métodos tradicionais, ao uso das cartilhas, e a má 

compreensão na adoção de novas perspectivas teóricas de aprendizagem ocasionaram, 

na década de oitenta, no Brasil, um processo chamado de “desinvenção da 

alfabetização” (SOARES, 2003). Assim como Soares (op. cit.), outros autores, como 

Morais (2012), também afirmam que tais críticas foram atreladas à má compreensão das 

perspectivas teóricas: a teoria da psicogênese da escrita e o discurso do letramento.  

Como consequência da má compreensão, passou-se a acreditar que os estudantes fariam 

descobertas sobre a escrita por estarem inseridos em práticas diárias de leitura e escrita, 
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sem haver necessidade de um trabalho mais sistemático de reflexão sobre o 

funcionamento do sistema de escrita.  

Soares (2003), frente a tal fenômeno, defendeu a reinvenção da alfabetização, 

afirmando que isso não poderia significar um retorno aos velhos métodos de 

alfabetização em que crianças são levadas, a partir de textos cartilhados, a memorizar 

relações entre grafemas e fonemas. 

Soares (2008; 2003) e outros autores (Morais, 2012; Albuquerque, 2007; Leal, 

2007) defendem, na realidade, a importância de considerar uma abordagem 

sociointeracionista da língua, em que seus usos e suas funções sejam foco de atenção 

nos contextos escolares por meio do desenvolvimento de práticas de leitura e escrita 

significativas de modo simultâneo às situações sistemáticas de ensino da base 

alfabética.  Foi com base em tal tendência que se cunhou a expressão "alfabetização na 

perspectiva do letramento". 

Segundo Albuquerque (2007), no Brasil, o termo letramento não substitui a 

palavra alfabetização, pois não é possível equiparar o número de pessoas alfabetizadas, 

com os das pessoas que participam de eventos de letramento mesmo não estando 

alfabetizadas.  Compreende-se que, mesmo não dominando o sistema alfabético, as 

pessoas se envolvem em situações de leitura e escrita com a mediação de sujeitos 

alfabetizados.  Desse modo, tais pessoas são letradas e não alfabetizadas. Por outro lado, 

há, segundo Albuquerque (2007), pessoas alfabetizadas que não têm autonomia para 

participar de variados eventos de letramento por não serem capazes de compreender e 

produzir textos.  

Dessa forma, por um lado pode-se afirmar que o domínio do sistema de escrita 

não garante ao sujeito condições de ler e produzir textos dos mais variados gêneros 

discursivos e, por outro lado, a falta de domínio dos conhecimentos do sistema de 

escrita impossibilita a participação autônoma dos sujeitos nas práticas sociais de leitura 

e escrita. 

Assim, vários autores, como Albuquerque (2007); Leal e Albuquerque (2004); 

Frade (2005); Brandão e Rosa (2005, 2011); Silva (2007, 2008); Albuquerque, Morais e 

Ferreira (2008); Cruz (2008); Maciel e Lúcio (2008); Leal, Albuquerque e Morais 

(2010); Morais (2012), dentre outros, enfatizam que é necessário desenvolver na escola 

várias situações de leitura e escrita dos mais diversos gêneros que circulam na sociedade 
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e garantir, também, práticas sistematizadas que conduzam à reflexão sobre o sistema de 

escrita alfabética. Os autores que defendem tal perspectiva, portanto, argumentam que 

as práticas de leitura e escrita de textos variados ocorram desde o início da 

escolarização. Essa defesa de uma alfabetização na perspectiva do letramento também 

aparece em documentos curriculares oficiais, como demonstrou Leal, Brandão, Almeida 

e Vieira (2013), ao analisarem 26 propostas curriculares de capitais e de secretarias 

estaduais. As autoras observaram que a maioria dos documentos apresenta uma 

discussão que aponta para a necessidade de garantir práticas sistematizadas de 

alfabetização em que os estudantes possam ler e produzir textos dos mais diferentes 

gêneros textuais com finalidades reais.  Além disso, o estudo evidenciou uma grande 

diferença na ênfase dada ao ensino do Sistema de Escrita Alfabética entre as propostas 

curriculares. Enquanto umas davam mais orientações sobre o trabalho de sistematização 

desse conteúdo curricular, outras indicavam de forma superficial que tal aprendizagem 

deveria ocorrer, a partir de um trabalho com os mais variados textos que circulam na 

sociedade. No entanto, todas as propostas salientavam a necessidade de contemplar um 

trabalho com foco na leitura e produção de textos desde o início da escolarização. 

Como é possível observar a partir do estudo acima, a defesa de uma 

alfabetização numa perspectiva do letramento está cada vez mais sendo defendida nos 

documentos oficiais. 

Apesar do domínio dessa abordagem nos documentos curriculares, é possível 

verificar que na prática nem sempre tal perspectiva é presente no cotidiano das escolas. 

As autoras citadas, em um outro estudo (LEAL, BRANDÃO, ALMEIDA e VIEIRA, no 

prelo), salientam que embora esteja bem clara a defesa de uma concepção 

sociointeracionista da língua, há discrepâncias entre o que propõem tais documentos e o 

que está sendo observado no cenário brasileiro com a adesão e imposição de alguns 

materiais didáticos e programas de formação continuada que postulam uma abordagem 

sintética de ensino da língua, na qual as práticas de letramento são bastante distintas das 

que ocorrem em contextos extra-escolares. De modo contraditório, também nos 

sistemas públicos, outros programas, como o Programa Pró-Letramento e o Pacto 

Nacional pela Alfabetização, defendem que as práticas de inserção dos sujeitos nas 

práticas letradas ocorram desde o início da escolarização, por meio da produção e 

compreensão de variados gêneros textuais. 
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 Embora não seja uma tarefa tão simples desenvolver situações de ensino em que 

seja possível fazer uso da língua de maneira significativa, algumas pesquisas vêm 

demonstrando que essa preocupação está se expandindo nos contextos escolares desde o 

ciclo de alfabetização. 

A pesquisa desenvolvida por Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), por 

exemplo, buscou investigar como as práticas de ensino da leitura e da escrita se 

concretizavam na etapa de alfabetização inicial, tendo como foco de investigação a 

“fabricação” do cotidiano escolar por professores alfabetizadores. Foram priorizadas nas 

análises as formas de ensino da notação alfabética nessa fase inicial de alfabetização, 

por ter sido considerado o momento em que é exigido da escola inserir os estudantes em 

situações de leitura e escrita. As análises dos dados evidenciaram dois tipos de práticas 

distintas: um grupo em que as professoras desenvolviam diariamente uma prática 

sistemática de alfabetização contemplando diversas atividades que possibilitavam a 

reflexão do SEA e práticas de leitura e produção de texto, e outro, em que era priorizado 

apenas o trabalho com leitura e produção de texto. O reflexo das práticas docentes nas 

aprendizagens dos estudantes demonstrou que, no primeiro grupo, a maioria dos alunos 

terminou o ano letivo na hipótese alfabética de escrita, enquanto no outro grupo houve 

uma incidência menor de crianças nessa hipótese de escrita.   Como podemos observar 

nessa pesquisa, uma prática que envolve tanto atividades envolvendo o SEA quanto 

práticas sistemáticas de escrita pode favorecer o avanço na aprendizagem das crianças. 

Souza e Cardozo (2012), ao analisarem a prática de uma professora do 1º ano do 

Ensino Fundamental considerada bem sucedida, também mostraram que a alfabetização 

na perspectiva do letramento promoveu aprendizagens significativas na escola. Nesta 

pesquisa, elas evidenciaram quais eram os saberes norteadores da prática de 

alfabetização e letramento da docente. Para tanto, foram realizadas entrevistas com os 

alunos e com a professora, atividades diagnósticas e observação de doze aulas da 

referida professora, que foi considerada bem sucedida pelos diagnósticos de entrada e 

saída dos estudantes (início e final do ano letivo). Na entrevista com a professora, as 

autoras observaram que a mesma enfatizava a importância do trabalho com textos que 

faziam sentido para os alunos, que eles podiam reconhecer os propósitos da leitura e da 

escrita. Ao interpretar a prática da docente, Souza e Cardozo (2012) observaram que a 

professora, de fato, fazia uso dos variados textos: palendas, trava-línguas, poemas, 
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músicas. Além de antecipar conhecimentos sobre os textos lidos, interpretando-os e 

produzindo-os, também desenvolvia um trabalho sistemático que possibilitava reflexão 

sobre o SEA. Os resultados não só demonstraram o êxito da alfabetização numa 

perspectiva do letramento, mas também que as estratégias de gestão da turma e 

valorização do tempo em sala de aula contribuíram para uma boa prática pedagógica.   

Cruz (2008), também investigando os processos de alfabetização, desenvolveu 

uma pesquisa que teve por objetivo analisar as práticas de alfabetização e letramento e 

suas relações com as aprendizagens das crianças em cada ano do 1º ciclo do Ensino 

Fundamental. Participaram dessa pesquisa três professoras, uma de cada ano do 

primeiro ciclo, e sessenta estudantes de uma escola da Rede Municipal de Ensino do 

Recife. Nesse estudo de caso, foram realizadas, para coleta de dados, atividades 

diagnósticas com os alunos (escrita do nome de figuras e uma atividade de reescrita de 

texto) e observações das aulas. Os resultados das análises demonstraram que a maioria 

dos estudantes das três turmas terminou o ano letivo alfabetizado, bem como foi 

evidenciado que houve uma progressão das aprendizagens dos estudantes nas três 

turmas. A autora também observou que as práticas de alfabetização e letramento das 

professoras indicaram que, na maior parte do tempo, os alunos de todas as turmas 

participavam de atividades de leitura e de escrita contextualizadas e significativas.  Cruz 

(op.cit.) demonstrou que houve uma progressão nos tipos de atividades realizada nos 

três anos de ensino, constatando que houve maior exploração no 1º ano das atividades 

de apropriação; e no 2º e 3º anos maior ênfase nas atividades de leitura e produção de 

textos.  

Assim, observamos, nos estudos acima, que práticas alfabetizadoras em uma 

perspectiva do letramento podem gerar aprendizagens significativas no ciclo de 

alfabetização. A leitura de textos de variados gêneros, portanto, é um dos eixos de 

ensino do professor alfabetizador, sendo necessário desenvolver pesquisas que analisem 

as estratégias didáticas adotadas nesta etapa de escolarização. Para aprofundar as 

análises quanto a tal aspecto, no capítulo seguinte serão expostas reflexões sobre leitura 

e seu ensino. 
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3. CONCEPÇÃO DE LEITURA E ENSINO DA LEITURA 

 

Como foi discutido no capítulo anterior, refletir sobre a alfabetização em uma 

perspectiva do letramento implica pensar no ensino do sistema de escrita alfabética de 

modo que as práticas de leitura e produção de textos que circulam socialmente estejam 

presentes desde a Educação Infantil. Por outro lado, de modo recíproco, para refletir 

sobre o ensino e a aprendizagem da leitura no ciclo de alfabetização é necessário 

considerar diferentes dimensões desse processo, que engloba tanto a apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética quanto o desenvolvimento de habilidades de compreensão 

de textos. Essas duas dimensões - apropriação do sistema de escrita alfabética e 

desenvolvimento de habilidades de compreensão de textos - são complexas e exigem 

ampliação do olhar sobre o próprio processo de alfabetização. Como no capítulo 

anterior foram apresentadas algumas reflexões sobre o processo de apropriação do 

sistema de escrita e a defesa de uma abordagem de alfabetização na perspectiva do 

letramento, neste tópico, serão aprofundadas reflexões sobre a concepção de leitura que 

possibilita o ensino e o desenvolvimento de estratégias de leitura essenciais para que os 

estudantes possam compreender os sentidos dos textos e suas funcionalidades. 

  

3.1 CONCEPÇÃO DE LEITURA 

 

Durante muito tempo foi predominante uma concepção de ensino da leitura 

segundo a qual eram vivenciadas quase exclusivamente atividades de decodificação e 

interpretação de informações literais do texto, negando aos meninos e às meninas a 

experiência com textos que pudessem despertar o desejo de ler e auxiliá-los a 

desenvolver habilidades para a compreensão do que diziam os textos.   

Entendia-se que o bom leitor era aquele que tinha velocidade e capacidade de 

oralizar o texto com fluência. No entanto, as mudanças na concepção de língua e de 

aprendizagem da leitura e os avanços nas discussões sobre ensino da língua materna 

traçaram novos caminhos para compreender o desenvolvimento da leitura.  

 De acordo com Colomer e Camps (2002), uma concepção tradicional da leitura 

constituiria o que foi chamado de modelo de processamento ascendente.  De acordo 

com esse modelo, para ler, o sujeito iniciaria o contato com o texto pelas unidades 
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menores (os sinais gráficos) para formar diferentes unidades linguísticas maiores, como 

as sílabas e palavras, para, em seguida, chegar ao nível superior das frases, parágrafos e 

textos.  

 

Para seguir esse processo, o leitor deve decifrar os signos, oralizá-lo mesmo 

que seja de forma subvocálica, ouvir-se pronunciando-os, receber o 

significado de cada unidade (palavra, frase, parágrafo e etc.) e uni-los uns aos 

outros para que sua soma lhe ofereça o significado global. (COLOMER; 

CAMPS, 2002, p. 30) 

 

No entanto, de acordo com as referidas autoras, houve uma mudança nessa 

compreensão, pois houve um reconhecimento de que existem muitos outros 

mecanismos que intervêm na compreensão de um texto.  

Uma das perspectivas difundidas foi a do modelo de processamento 

descendente. Nesse modelo, a leitura seria um jogo de adivinhação em que, com base 

nos conhecimentos prévios, os leitores levantariam hipóteses, fazendo antecipações 

sobre o conteúdo textual e confirmariam tais hipóteses utilizando as informações 

gráficas (letras), realizando a decodificação em função dessas antecipações. 

 Colomer e Camps (2002) também afirmam que, quando lemos, partimos da 

hipótese de que o texto tem um significado e tentamos apreendê-lo por meio das 

descobertas dos indícios visuais e também por meio da ativação de mecanismos mentais 

que nos permitem atribuir sentido ao que estamos lendo.  No entanto, defendem um 

terceiro modelo, em que há uma interdependência entre os processos, o que constituiria, 

segundo as autoras, o modelo interativo da leitura. As autoras concordam com a 

seguinte afirmação: “O texto proporciona apenas uma das fontes críticas de informação. 

É preciso que o resto provenha dos conhecimentos prévios do leitor.” (Adam e Star, 

1982 apud, Colomer e Camps, 2002, p.31). 

 Esse modelo interativo de leitura fundamenta-se numa concepção 

sociointeracionista de língua na qual a relação entre os sujeitos e a sociedade pressupõe 

a construção de conhecimentos. Esse estudo se apoia nesse modelo interativo da leitura. 

 Para compreender o processo geral de interpretação da informação, Colomer e 

Camps (2002) apresentam o modelo de Mayer (Apud,1985), que descreve as atividades 

mentais necessárias para compreensão textual. São elas: a percepção; a memória; a 

representação do mundo. 
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 A percepção ocorre através da interpretação de determinados estímulos, por 

meio da captação dos sentidos, como, por exemplo, a audição de uma música ou a 

visualização de um texto escrito. As formas como tais estímulos são captados estão 

relacionadas às intenções do sujeito. Esses estímulos podem ter curta duração no 

cérebro, se não forem captados por outros mecanismos. 

 A memória é responsável pela retenção das informações, e o processamento 

dessas informações ocorre na memória de curto prazo, passando, depois, para a 

memória de longo prazo, já tendo sido ressignificadas e selecionadas pelo indivíduo. A 

memória de curto prazo é uma capacidade limitada pelo tempo e pela quantidade de 

informações retidas.  Já a memória de longo prazo é definida pela sua grande duração e 

capacidade de armazenar informações de forma organizada. 

Por fim, as autoras referem-se à representação do mundo, que também 

desempenha papel fundamental no processo de compreensão do texto. Para que tais 

representações sejam construídas, são utilizados os esquemas para descrever o 

processamento das informações. Esses esquemas são definidos como estruturas mentais 

que os sujeitos vão construindo na interação com o meio ambiente.  Por meio deles, as 

pessoas organizam seus conhecimentos de maneira que venham a usá-los novamente. 

Ao pesquisar estudos que focalizam o desenvolvimento da leitura, Terzi (1997) 

constatou que diversos pesquisadores apontaram a relevância do contato com textos 

escritos, em eventos de letramento diversificados, antes que a criança iniciasse a 

primeira série como um fator positivo para seu bom desenvolvimento como leitor. 

Concluiu, assim, que, a inserção em uma cultura letrada terá uma influência 

significativa para seu progresso em leitura no início da escolaridade. 

A autora critica modelos de leitura com enfoque estruturalista, ao demonstrar 

que muitas pesquisas destacaram alguns fatores que se correlacionam com a 

aprendizagem da leitura, mas não consideraram o processo de aprendizagem da leitura 

como um todo, o que levou a resultados falsos ou limitados, segundo a autora. 

De acordo com Terzi (op. cit.), uma das conclusões errôneas dessas pesquisas 

seria acreditar que a aprendizagem da habilidade de decodificação pela criança seria um 

fator determinante para o seu progresso escolar como leitora. Os autores criticados pela 

autora salientavam que as crianças deveriam ser “treinadas” para desenvolver 

velocidade na decodificação de palavras para que fosse possível compreender o que 
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estavam lendo. Segundo a autora, isso ocasionaria três grandes problemas. O primeiro 

seria acreditar que a leitura se desenvolve de maneira cumulativa, ou seja, na soma dos 

significados atribuídos às palavras, desconsiderando que o leitor ativa em sua memória 

determinados conhecimentos e experiências previamente adquiridos. 

 

Dados dessas pesquisas revelam que as crianças só passam a prestar atenção 

às palavras quando começam a fazer sentido do texto, buscando, neste, 

indícios de conhecimentos que já possuem. Portanto, enfatizar o ensino de 

palavras isoladamente, fora de um contexto significativo, significa impedir o 

desenvolvimento de leitura das crianças. (TERZI, 1997, p. 15) 

 

O segundo problema se deve à concepção de que haveria uma ruptura drástica 

entre o desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita. Como consequência 

dessa ruptura, haveria uma sobreposição da decodificação de palavra independente de 

seu significado, o que ocasionaria uma pseudolinguagem criada na escola para falar da 

escrita e uma crença de que os conhecimentos e habilidades adquiridos nas práticas 

orais não teriam relação com a aprendizagem da escrita. 

E, por fim, o terceiro problema implica em desconsiderar que mesmo no início 

do processo de alfabetização a criança já participa de situações de letramento e, 

consequentemente, já está desenvolvendo habilidades de leitura por meio da leitura de 

textos mediada por um sujeito leitor. 

Contrapondo-se ao enfoque estruturalista citado nas pesquisas, a autora discute o 

modelo estratégico de leitura de Van Dijk e Kintsch. De acordo com esse modelo 

proposto por Van Dijk e Kintsch, (1983, apud Terzi, 1997), a leitura é considerada em 

seu aspecto global, por meio de um processo em que diferentes níveis (morfológicos, 

sintático, semântico e pragmático) interagem, ocasionando um constante interrelação 

entre eles. 

Segundo Terzi (op. cit.), dentre os componentes principais deste modelo, estão 

os pressupostos cognitivos e os contextuais.  Dentro dos pressupostos cognitivos, estão: 

o construtivista, interpretativo, on-line, pressuposicional e estratégico. 

O leitor constrói uma representação mental de eventos lidos e é esse processo 
de construção e seus efeitos na memória que constituem a compreensão – 

pressuposto construtivista. Porém, ele não constrói uma representação dos 

dados linguísticos, mas, sim, de uma interpretação desses dados – 

pressuposto interpretativo. A construção de um significado para os dados 

utilizados como input dá-se on-line com o processamento desses dados – 

pressuposto online. (TERZI, 1997, p. 18)  
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 A autora concebe que o processamento e a interpretação não são apenas 

construídos a partir de elementos externos, mas também cognitivos: conhecimentos 

prévios, crenças, propósitos e experiências, chamados pela autora de – pressuposto 

pressuposicional. E como não é estabelecida uma ordem para utilização das várias 

informações de que dispõe o leitor, este procura aproveitá-las de forma significativa, 

desenvolvendo várias estratégias para utilizar as informações – pressuposto estratégico. 

(TERZI, op. cit.) 

 No que diz respeito aos pressupostos contextuais, que derivam da dimensão 

social do discurso, encontramos: os pressupostos da funcionalidade, pragmático, 

interacionista e situacional. 

 Ao considerar que o leitor constrói uma representação mental não apenas do 

texto, mas também do contexto social e que ambas interagem entre si, percebemos a 

constituição do pressuposto da funcionalidade. Além disso, o leitor também 

desenvolve, segundo este modelo de leitura, uma representação dos possíveis atos da 

fala no texto, pressuposto pragmático. Assim, para interpretar o discurso, o leitor 

precisa fazer uso do processo interacional – pressuposto interacionista. E, ao 

reconhecer que todo discurso é processado dentro de uma situação social, sendo 

condicionado pelas normas e valores gerais, atitudes e convenções sobre os 

participantes e sobre as interações, se evidencia o pressuposto situacional.  

 Embora o modelo estratégico de leitura de Van Dijk e Kintsch, (1983, apud 

Terzi, 1997) envolva a leitura em processo global, que pode auxiliar o professor a 

perceber a complexidade do processo e a necessidade de considerar diferentes aspectos 

do processamento do texto, apresenta lacunas, ao minimizar a função da palavra e da 

linguagem em si. De acordo com os dados da pesquisa de Terzi (1997), “desde o início 

do desenvolvimento da leitura, são as palavras que determinam o processo de fazer 

sentido do texto e que, ao mesmo tempo, vão sendo re-significadas no próprio 

processo”. (p. 19) 

Além disso, outras limitações são evidenciadas quando os autores deixam de 

oferecer subsídios para a compreensão do desenvolvimento de leitura das crianças 

partindo dos diversos gêneros textuais focalizados. Assim, tal abordagem teórica pode 
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ser considerada um modelo idealístico, quando desconsidera o leitor em processo de 

construção da escrita, voltando-se apenas para o leitor proficiente. 

Desse modo, concordamos com diversos autores (Colomer e Camps, 2002; Solé, 

1998; Kheiman, 2009; 2008; Terzi, 1997), ao defenderem um modelo de leitura 

interativo, que parte da concepção de aprendizagem como um processo de construção 

do conhecimento que pressupõe uma abordagem sociointeracionista, reconhecendo que 

a leitura é uma atividade social e cognitiva e que, portanto, é preciso desenvolver 

algumas habilidades para ampliar a compreensão leitora. 

Como já mencionamos, de acordo com Solé (1998), a leitura é um processo de 

interação entre o leitor/texto/autor.  Ao compartilhar do mesmo pensamento de Adam e 

Star (1982), a autora afirma que, nessa interação, a construção do significado do texto 

envolve não só o próprio texto, mas os conhecimentos prévios do leitor e os objetivos 

pretendidos pelo mesmo. Segundo a autora: 

 

Também se supõe que o leitor seja um processador ativo do texto, e que a 

leitura seja um processo constante de emissão e verificação de hipóteses que 

levam à construção da compreensão do texto e do controle desta 

compreensão – de comprovação de que a compreensão realmente ocorre. 

(SOLÉ, p. 24, 1998) 

 

Além disso, Solé (op. cit.) afirma que os nossos objetivos de leitura  guiam as 

interpretações que damos aos textos. Nesse sentido, quando os sujeitos leem o mesmo 

texto, mas com finalidades diferentes, poderão extrair informações distintas do mesmo.   

Nesta mesma perspectiva interativa, Kleiman (2008) assegura que, quando 

lemos um texto, seja ele qual for, estamos colocando em ação nossos valores, crenças e 

atitudes, que refletem os grupos sociais nos quais estamos inseridos. Contudo, para que 

possamos compreender o que estamos lendo, desenvolvemos estratégias de leitura 

definidas por Solé como “processos cognitivos e metacognitivos complexos, que 

exigem de quem lê a habilidade de pensar e planejar durante a leitura” (1998, p. 69 – 

70).  

Brandão (2006) considera algumas estratégias de leitura defendidas por Solé 

(1998) como principais:  

 



44 

 

 

 

 

 traçar objetivos para a leitura  - ao traçar objetos para a leitura definimos “o 

plano como o texto será lido”, ou seja, o que deve ser priorizado durante a 

leitura; 

 selecionar informações do texto - Para compreender textos também precisamos 

selecionar informações necessárias, pois para atender os objetivos pretendidos 

necessitamos de algumas informações estabelecidas para aquela determinada 

leitura. Para tanto, Brandão (op. cit.) afirma que: “o leitor deve ir fazendo uma 

complexa triagem entre o que constitui detalhes que podem ser esquecidos e o 

que deve guardar em sua memória, para que possa construir o texto como um 

todo coerente”. (p. 65) 

 ativar os conhecimentos prévios - Em todas as atividades de leitura é preciso 

ativar os conhecimentos prévios para de forma interativa estabelecer relação 

com o que está lendo. Ou seja, ativar os conhecimentos linguísticos, contextuais 

e de mundo, que fazem parte da bagagem de informações necessárias para 

construir o sentido do texto. 

 antecipar sentidos no texto -  segundo a autora, a estratégia de ativar 

conhecimentos prévios está diretamente ligada às antecipações de sentidos no 

texto, já que é através do nosso conhecimento de mundo que iremos gerar 

previsões entre o que estamos lendo e as nossas expectativas. Ou seja, construir 

hipóteses antes e durante o desenvolvimento da leitura. 

 elaborar inferências - uma das estratégias mais complexas em que o leitor 

precisa construir significados implícitos no texto, para compreender as ideias 

que o autor não deixa explícito.  

 monitorar a compreensão do texto - Brandão (op. cit.) diz que o leitor deve 

continuamente refletir sobre o que já leu antecipando o que o texto irá lhe propor 

no intuito de confirmar ou descartar suas previsões iniciais, modificando e 

descartando ou construindo novas suposições. 

 avaliar e controlar a compreensão do texto - o leitor torna-se capaz de monitorar 

sua compreensão para garantir o entendimento de possíveis dificuldades 

encontradas no texto. Podemos afirmar que, nesse trabalho, o leitor poderá 
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confirmar suas hipóteses e descartar outras, ou também elaborar novas hipóteses 

sobre o que está sendo lido. 

 

Para a mobilização dessas diferentes estratégias de leitura, Kleiman (2009) 

destaca que são utilizados conhecimentos prévios de três tipos: conhecimentos 

linguísticos, textuais e conhecimentos de mundo. 

 

É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o 

conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor 
consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza justamente 

diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é 

considerada um processo interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o 

engajamento do conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão. 

(p.15) 

 

Segundo a autora, o conhecimento linguístico ocupa um papel central no 

processamento do texto bem como na compreensão textual. Tal conhecimento pode ser  

conhecimento implícito e não-verbalizado, fazendo parte dos conhecimentos sobre o 

uso da língua.  

O conhecimento textual, de acordo com Kleiman (2009), refere-se à estrutura 

dos textos, ao apresentar-se de forma narrativa, descritiva ou expositiva. Neste estudo, 

tal pressuposto será ressignificado, deslocando-se o foco nos conhecimentos relativos às 

sequências linguísticas tipológicas para os conhecimentos sobre os gêneros textuais.  

No que diz respeito ao conhecimento de mundo, a autora menciona que esse 

pode ser adquirido de maneira formal ou informal, vindo dos conceitos científicos aos 

conhecimentos sobre a cultura. 

Segundo Kleiman (2009), tanto o conhecimento linguístico, quanto o textual e o 

de mundo são indispensáveis para que o leitor construa o sentido do texto, ou seja, para 

uma leitura efetiva são mobilizados conhecimentos diversos.  Ao considerar a leitura 

com uma ação comunicativa, tanto autores como leitores estão envolvendo seus valores 

e crenças na construção dos significados dos textos.  Assim, produzir ou ler textos é 

envolver-se em práticas sociais, por meio de diferentes gêneros textuais. Isto é, nessa 

perspectiva, o desenvolvimento das estratégias de leitura está associado ao acesso a 

textos de diversos gêneros textuais, tendo em vista que esses são originários das 

necessidades de comunicar-se do indivíduo.  
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Ao considerar que essas estratégias de leitura são essenciais para que os leitores 

possam compreender textos, tais autores dão sustentação à ideia de que é necessária a 

construção de um currículo pautado em uma perspectiva sociointeracionista, que busque 

a formação de um leitor que procura sentidos em suas leituras. Para discutir melhor tal 

questão, no tópico seguinte será abordado o modo como a leitura vem sendo abordada 

em documentos curriculares oficiais. 

 

3.2 O CURRÍCULO DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: ORIENTAÇÕES 

SOBRE O ENSINO DA LEITURA 

 

No contexto atual, estamos vivenciando um momento em que a reflexão sobre 

currículo vem se tornando foco nas discussões em diversos ambientes sociais, sejam 

eles as próprias escolas, na elaboração e recriação dos projetos político-pedagógicos; as 

secretarias de educação, na elaboração dos documentos curriculares ou planejamento 

das ações de formação dos professores; nas universidades, na realização de pesquisas, 

construção de teorias pedagógicas e nas ações de formação inicial e continuadas dos 

docentes; e em outras esferas sociais, como a mídia e os ambientes de trabalho. 

Com a divulgação da política de ampliação do Ensino Fundamental para nove 

anos, muitas questões ganharam destaque e passaram a ser formuladas no que ser refere 

ao tempo-espaço, avaliação, metodologias, gestão, formação, conteúdos etc. Essas e 

outras transformações sociais perpassam a construção e reconstrução do currículo, 

assim como as próprias mudanças que ocorrem no interior das salas de aula, com as 

ressignificações dos docentes sobre o que é ensino e o que é aprendizagem. 

 Para discutirmos como o ensino da língua portuguesa está sendo legitimado nos 

currículos, é necessário reconhecermos como o currículo vem sendo discutido em 

diferentes momentos e em diferentes teorias. 

De acordo com Silva (2011), melhor que ressaltar as definições de currículo 

explícita ou implicitamente em diferentes momentos e em diferentes teorias, seria 

identificar quais questões uma teoria de currículo ou um discurso curricular busca 

responder.  
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Silva (2011) afirma que uma questão central permeia qualquer teoria do 

currículo: saber qual conhecimento deve ser ensinado, ou seja, a questão central seria: o 

quê?  

Na busca de respondê-la, as diversas teorias apoiam-se em discussões sobre a 

natureza humana, a aprendizagem, o conhecimento, a cultura e a sociedade. Justamente 

o que irá distingui-las é a ênfase que cada uma dá a esses elementos. No entanto, 

segundo o autor, (p.15): 

 

Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta “o quê?” nunca está separada 

de uma outra importante pergunta: “o  que eles ou elas devem ser?” ou, 

melhor, “o que eles ou elas devem se tornar?”. Afinal, um currículo busca 

precisamente modificar as pessoas que vão “seguir” aquele currículo. Na 

verdade, de alguma forma, essa pergunta precede à pergunta “o quê?”, na 
medida em que as teorias do currículo deduzem o tipo de conhecimento 

considerado importante justamente a partir de descrições sobre o tipo de 

pessoa que eles consideram ideal. 

 

Neste sentido, privilegiar ou selecionar um determinado conhecimento é uma 

operação de poder e é isso que vai distinguir as duas grandes vertentes de concepção de 

currículo, as concepções tradicionais das concepções críticas e pós-críticas do currículo. 

As concepções tradicionais são neutras e racionalistas, percebem os 

conhecimentos e saberes que são legitimados pelo status quo, sobretudo, com uma 

aquisição técnica e preocupam-se com questões de organização. As concepções críticas 

e pós-críticas do currículo acreditam que nenhuma teoria é neutra, pois as práticas 

sociais emergem das relações de poder. Essas concepções passam a perceber a educação 

em uma nova perspectiva, ou seja, deixam de dar ênfase simplesmente a questões 

pedagógicas de ensino e aprendizagem para refletir sobre conceitos de ideologia e 

poder. 

Silva (2011) destaca que no fundo das teorias de currículo está implícita a 

construção da identidade e da subjetividade e demonstra isso quando recorre à 

etimologia da palavra currículo. 

 

[...] à etimologia da palavra “currículo”, que vem do latim curriculum, “pista 

de corrida”, podemos dizer que no curso dessa “corrida” que é o currículo 

acabamos por nos tornar o que somos. Nas discussões cotidianas, quando 

pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos 

de que o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, 

centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos 
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tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos 

dizer que, além de uma questão de conhecimento, o currículo é também uma 

questão de identidade. É sobre essa questão, pois, que se concentram também 

as teorias do currículo. (SILVA, 2011, p. 15 e 16) 

 

Compartilhando das ideias citadas acima, Moreira e Candau (2007) destacam 

que as discussões sobre currículo englobam, com maior ou menor destaque, reflexões 

sobre conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais em que 

perpassam os conhecimentos no processo de ensino-aprendizagem, sobre o que se 

pretende e se deseja efetuar como transformação nos estudantes, sobre os valores e 

sobre as identidades que ansiamos construir. 

Desse modo, concordamos com Moreira e Candau (2007) quanto à ideia de que 

quando falamos de currículo, o tomamos como “[...] as experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem 

para a construção das identidades de nossos/as estudantes”. (p. 18) 

Considerando a discussão sobre concepções de currículo exposta acima, 

propomo-nos a refletir sobre as transformações no ensino da Língua Portuguesa no 

Brasil. Partimos do pressuposto também de que as mudanças na concepção de língua 

refletem as modificações no que diz respeito ao ensino da Língua Portuguesa proposta 

nos currículos. 

Soares (1998), ao apresentar um resgate histórico sobre a constituição da 

disciplina de Língua portuguesa como componente curricular, demonstra que mudanças 

no contexto social influenciaram a constituição de um modelo de disciplina de Língua 

Portuguesa que vai sendo mudado ao longo do tempo, bem como, a necessidade de 

parâmetros curriculares para o ensino da língua. 

 No que se refere à definição de conteúdos para disciplinas de Língua Portuguesa, 

progressivamente o desenvolvimento da leitura e da escrita passou a ter maior peso no 

ensino da língua portuguesa e a gramática prescritiva e classificatória, que foi 

predominante durante muito tempo, passou a ser menos valorizada no discurso de 

pesquisadores, educadores e nos próprios documentos curriculares. 

Na tentativa de mudar o ensino, as concepções que embasavam a ênfase no 

ensino da gramática considerada tradicional foram sendo substituídas pela teoria da 

comunicação linguística, que explicitava a necessidade de haver grande variedade de 
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textos na escola e que a ênfase do ensino fosse na aprendizagem da compreensão desses 

textos, difundindo-se o apelo ao ensino das competências comunicativas. No entanto, 

tais pressupostos não eram acompanhados do aprofundamento acerca de como as 

relações de poder na sociedade, as desigualdades e interesses influenciavam nos modos 

de ler e de lidar com a linguagem.  

   

Marinho (2008), ao analisar 19 propostas curriculares brasileiras, fez um 

levantamento histórico e se propôs a investigar o discurso sobre o ensino da Língua 

Portuguesa produzido nas propostas curriculares das ultimas décadas do século XX. A 

autora concluiu que havia uma crescente busca de novas perspectivas no campo do 

ensino da língua. Observou que a construção desses currículos foi marcada pelas 

mudanças sociais da década e destacou que, mesmo de forma incipiente, os professores 

começaram a participar das elaborações dessas propostas. 

No que se refere à concepção de língua, a maioria das propostas curriculares 

analisadas por Marinho (op.cit.) tentava apresentar uma concepção de língua contrária a 

uma concepção dita como tradicional no ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Os currículos passaram a discutir a noção de língua como interação, capaz de suprir as 

limitações de uma prática pedagógica supostamente tradicional. No entanto, a autora 

percebeu que “A constituição dessa nova concepção, além de apresentar inconsistência, 

ambiguidade e equívoco, não é unívoca”.  (MARINHO, 2008, p.55) 

De acordo com Marinho (2008), embora as propostas apresentassem 

pressupostos teóricos numa perspectiva enunciativa, que busca a constituição do 

processamento de sentido no aprendizado da leitura e da escrita, não havia uma 

articulação entre leitura, escrita e gramática. “O objetivo central para o ensino da língua 

portuguesa nas propostas curriculares é o de levar o aluno ao domínio da norma padrão, 

principalmente em sua modalidade escrita, sendo esse domínio a condição prévia para o 

exercício da cidadania, sobretudo para o aluno de classe social baixa”. (p. 70).  

As análises realizadas pela autora evidenciaram que os pressupostos teóricos 

adotados nesses currículos não eram totalmente compatíveis com os objetivos de leitura 

e escrita pressupostos nas abordagens teóricas mobilizadas nos documentos. Para tanto, 

Marinho (op. cit.) afirmou que esses currículos necessitavam concretizar um 
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pressuposto básico de ruptura que concebesse a leitura como uma atividade de produção 

de sentindo. E destacou que: 

 
Nesse momento estaríamos sugerindo que a leitura pressupõe habilidades que 

podem ser aprendidas e ensinadas e que podem ser mais consistentemente 

planejadas pelo professor. Uma proposta pedagógica de leitura, hoje, ao que 

parece, a tarefa de repensar, na prática de sala de aula, alguns conceitos um 

tanto quanto abstratos e genéticos, tais como: função social da leitura, leitura 
prazerosa, liberdade/criatividade do leitor, o que quer dizer dimensionar as 

condições de produção da leitura e da escrita na escola, explicitando nesse 

quadro os conhecimentos linguísticos e as habilidades de leitura e de escrita 

consideradas relevantes para o ensino-aprendizagem. (MARINHO, 2008, 

p.76) 

 

Leal e Brandão (2012) também dedicaram-se a analisar documentos curriculares, 

com foco nas proposta elaboradas no início do Século XXI. Analisaram 14 documentos 

curriculares de secretarias estaduais de Educação e 12 de secretarias municipais de 

capitais brasileiras com o objetivo de identificar as orientações no que se refere ao 

processo de alfabetização, as concepções de alfabetização e princípios didáticos 

subjacentes às propostas, os princípios teórico-metodológicos acerca do ensino da 

leitura e produção de textos que orientam os documentos e os modos como os 

pressupostos relativos à diversidade textual são inseridos.  

As referidas autoras evidenciaram que todos os documentos enfatizam a 

necessidade de favorecer, desde o início da escolarização, situações em que a 

aprendizagem da leitura e da escrita estejam presentes, por meio da diversidade de 

gêneros textuais. No entanto, perceberam que algumas dessas propostas apresentam 

maior ênfase aos aspectos relativos a estrutura dos textos, dando menor ênfase aos 

aspectos que dizem respeito ao processo de interação por meio deles. 

Além disso, Leal e Brandão (2012) destacam que é preciso, nos documentos, 

haver uma maior atenção à articulação entre os eixos de ensino da língua, e um olhar 

mais aguçado no que se refere às características dos gêneros textuais, seja quanto aos 

aspectos sociodiscursivos (finalidade, destinatário, espaços de circulação, portadores 

textuais), quanto para os aspectos composicionais e aos estilísticos.  

A partir do momento que os currículos passaram a defender uma concepção 

sociointeracionista da língua, o texto se tornou o objeto de reflexão central no ensino da 

Língua Portuguesa, entendido como um instrumento de múltiplos significados que dá 

margem a uma multiplicidade de sentidos. Segundo as autoras, o eixo da leitura passou 
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a aparecer com destaque nesses documentos, com ênfase na necessidade de variação dos 

gêneros a serem lidos. Com base em dados dessa mesma pesquisa, Leal, Brandão, 

Almeida e Vieira (no prelo) evidenciaram que 65,4% dos documentos analisados (17 

propostas curriculares) propõem orientações que se aproximam da abordagem da 

alfabetização na perspectiva do letramento; enquanto 30,8% (8 propostas) enfatizam 

mais o ensino da leitura e da produção de textos, deixando implícito que a 

aprendizagem do sistema de escrita ocorreria nesse processo de imersão. Apenas um 

documento evidenciou pouca atenção ao trabalho com leitura e produção de textos na 

alfabetização. Desse modo, é possível afirmar que há uma tendência nacional para um 

currículo em que a leitura e a produção de textos devem estar presentes desde o início 

da escolarização. 

Nesses dois eixos de ensino, diferentes tipos de orientações didáticas estão 

presentes nos documentos. Em relação à leitura, as orientações abarcam aspectos 

relativos à seleção do material a ser lido, com ênfase na defesa da necessidade de 

variação dos gêneros textuais e dos suportes onde os textos a serem lidos estão 

impressos, com diversificação e clareza dos propósitos de leitura; aspectos referentes ao 

estímulo à leitura (formação de leitores); desenvolvimento de estratégias de leitura, 

exploração dos recursos linguísticos presentes nos textos lidos e da fluência de leitura; 

assim como recomendações acerca da importância de promover reflexões sobre o 

contexto de produção do texto (espaço e tempo onde o texto foi produzido, finalidades 

do texto, destinátários, autores, dentre outros, tal como será melhor detalhado no 

momento em que forem apresentadas reflexões sobre os dados coletados nesta pesquisa. 

Nessas referidas orientações curriculares, princípios didáticos pautados em uma 

concepção sociointeracionista estão sendo defendidos e o papel do professor como 

mediador das aprendizagens é de suma importância.  Sobre tal questão, trataremos a 

seguir.  

 

3.3 ENSINO DA LEITURA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: O PROFESSOR 

COMO MEDIADOR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

Ao compreender a leitura como uma prática interativa que contribui para a 

formação social das pessoas, ampliando seu universo cultural, e ao considerar que uma 
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das funções da instituição escolar é fazer com que os discentes se tornem leitores 

críticos, experientes, competentes, fluentes etc., contribuindo, desse modo, para 

formação do sujeito leitor, nos questionamos: qual seria o papel do professor na 

formação desses sujeitos? Como o ensino da leitura deve perpassar o ambiente escolar? 

O que fazer para os estudantes desenvolverem habilidades para compreenderem o 

sentido dos textos? São essas as questões que discutiremos neste tópico, cujas 

discussões estão subjacentes a esta pesquisa. 

Segundo Jolibert (1994), o docente deve ser um facilitador da aprendizagem da 

leitura. A autora afirma que é lendo de verdade desde cedo que as crianças se tornam 

leitoras. Nesse sentido, o papel do docente não é apenas o de colaborar para as crianças 

construírem o significado do texto, mas é preciso também que o professor entenda como 

os alunos fazem para chegar até ele. Sendo assim, não basta saber que é importante 

fazer com que os estudantes construam significados para os textos, mas também é papel 

do mediador perceber como acontece esse processo e a partir de então procurar realizar 

estratégias didáticas que possibilitem a formação do leitor. 

Kleiman (2008) afirma que, para ajudar o aluno a apreender o significado de um 

texto, é preciso que haja uma interação entre o professor e o aluno. A autora enfatiza 

que: 

[...] 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. Muitos aspectos que o 

aluno sequer percebeu ficam salientes nessa conversa muito pontos que 

ficaram obscuros são iluminados na construção conjunta da compreensão. (p. 

24) 

 

Assim, segundo a autora, não é através da oralização da escrita que construímos 

o sentido do texto, mas por meio da interação com o mesmo a partir dos nossos 

conhecimentos, para atender aos objetivos da nossa leitura. O professor como mediador 

dessa construção precisa, a partir de suas interações, deixar claro para os estudantes a 

finalidade de suas leituras. 

Silva e Martins (2010) defendem que na instituição escolar devem existir 

intervenções sistematizadas que promovam o ensino da leitura e da escrita, de modo que 

as práticas de leitura na escola estejam em consonância com as vivenciadas na 

sociedade, tornando-as mais significativas. Para tanto, o professor precisa, antes de 
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tudo, ser um leitor que lê não apenas para se atualizar, planejar e monitorar seu próprio 

trabalho, mas que faz da leitura parte integrante de sua vida e também sente prazer em 

formar leitores (ROSA e SILVA, 2009).  

De acordo com algumas pesquisas, “a experiência pessoal de professores e suas 

preferências como leitores influenciam nos modos como estes conduzem práticas de 

leitura de textos literários na sala de aula”. (DIETZSCH, 2004; ROSA, 2003 apud, 

BRANDÃO; ROSA, 2010, p. 110).  

Além de constituir-se como leitor que pretende formar outros leitores, o 

professor precisa, segundo os autores citados, saber orientar a ação pedagógica para tal 

objetivo. Para isso, o planejamento deve ser o ponto de partida. É importante  ter clareza 

dos objetivos de ensino para organizar o tempo pedagógico, selecionar recursos e 

gerenciar as atividades. Dessa maneira, quando o planejamento está inserido na rotina 

do docente, o mesmo pode repensar melhor suas práticas, avaliando os resultados e 

buscando maximizar o aproveitamento das aulas em outras intervenções.  

De acordo com Leal e Melo (2006): 

 

Se planejarmos uma boa rotina de trabalho, como estratégias eficazes de 

registro de situações bem sucedidas, armazenamentos de recursos didáticos, 

classificação dos planejamentos de aula em pastas, por exemplo, podemos 

reaproveitar muito do que fizermos em um ano no ano seguinte. Nesse 

sentido, o planejamento ajuda a aproveitar melhor o tempo e a repensar o que 

fazemos em sala de aula. (p. 40) 

 

Leal e Melo (op. cit.) afirmam que, no planejamento do ensino da leitura, as 

finalidades devem ser variadas, no intuito de atender a diferentes objetivos didáticos. De 

acordo com as autoras, é preciso “planejar situações didáticas, que levem os alunos a 

desenvolver estratégias de leitura diversificadas e conhecimentos apropriados para 

diferentes contextos de interação” (p. 41). Dessa forma, as referidas autoras abordam 

algumas finalidades de leitura que não se esgotam apenas nos contextos de sala de aula, 

mas perpassam as diferentes situações de leitura na sociedade. Dentre elas, destacamos 

a leitura feita por prazer, para o puro deleite, que, na maioria das vezes, não foi muito 

valorizada no ambiente escolar, mas está ganhando espaço nas salas de aulas. Outra 

finalidade é a de ler para receber mensagem de outras pessoas, no qual procuramos 

interagir por meio dos textos, buscando atribuir sentidos. A leitura pela busca de 

informação pode ser contemplada nas referidas finalidades de leitura já citadas, embora 
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se deva reconhecer que há situações em que a busca de conhecimento está mais 

explícita.  E, por fim, a leitura para aprender a ler, através de um ensino sistemático. 

Nesse sentido, Leal e Melo (2006), afirmam que: 

 

Um trabalho sistemático de ensino da leitura pode ser imprescindível para 

avaliar que capacidades os alunos já desenvolveram e o que ainda não 

conseguiram desenvolver. Assim planejamos situações de leitura com 

finalidades diversas e, ao mesmo tempo, propormos atividades para dar conta 

de desenvolver as capacidades que perpassam todas essas finalidades (p.52) 

 

Em resumo, segundo os autores citados, formar leitores não se restringe a 

ensinar o sistema de escrita alfabética, sendo necessário um trabalho sistemático que 

possibilite situações reais de leitura com diferentes propósitos e que busquem o 

desenvolvimento e construção das várias estratégias para compreensão. Tal pressuposto 

está presente, como foi discutido anteriormente, na abordagem da alfabetização na 

perspectiva do letramento. 

Embora diferentes autores apontem para a mesma concepção de leitura, 

defendendo um ensino que possibilite o desenvolvimento de diferentes habilidades de 

leitura através de uma diversidade de situações de comunicação, a sua didatização 

caminha em passos lentos no cenário escolar das séries iniciais, o que demonstram 

alguns estudos. 

Morais (2012), a partir das evidências de uma pesquisa desenvolvida por Morais, 

Leal e Pessoa (2011), examinou o desempenho de alunos do ciclo de alfabetização nos 

itens da Provinha Brasil. No referido estudo, os pesquisadores acompanharam as aulas 

de doze professores dos anos 1 a 3 do Ensino Fundamental de três redes públicas do 

estado de Pernambuco durante um ano letivo (uma vez por mês) e a aplicação da 

Provinha Brasil. Para interpretar melhor os resultados, os pesquisadores observaram as 

relações entre as práticas de leitura vivenciadas nas 12 salas de aula e os resultados dos 

itens das edições da Provinha, adotadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – Ministério da Educação (MEC), em 2010. 

Para a reflexão sobre o ensino da leitura de textos, foram realizadas 108 

observações, nas quais foram examinadas as modalidades de leitura praticadas nas aulas 

e as estratégias de leitura exploradas. Em seguida, tal ensino foi relacionado com o 

desempenho de compreensão de texto medido pelas edições do Provinha Brasil que os 
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estudantes responderam no início e final do ano letivo, relativos aos descritores de 

compreensão leitora. 

Os dados demonstraram que houve variações entre as turmas em diferentes 

modalidades de leitura. No entanto, algumas evidências em comum foram observadas, 

dentre elas: pouquíssimas vezes os alunos foram colocados em situações de leitura 

individual em voz alta, em detrimento a leitura em voz alta pela professora, que foi 

superior em boa parte das turmas. Como destaca o autor (Morais, 2012, p. 560): “Se 

numa das salas de aula (J4) nunca presenciamos a leitura de texto pelas crianças, só 

numa turma (J2) tal solicitação ocorreu em um pouco mais da metade das aulas que 

acompanhamos”.  

Morais (2012) também expôs as evidências encontradas na pesquisa de falta de 

situações de leitura silenciosa de texto, uma modalidade exigida para realizar a 

Provinha Brasil, bem como de poucas situações de interpretação oral e de raras 

situações de compreensão textual escrita durante o ano letivo. A pesquisa mostrou que 

nem mesmo os alunos que já apresentavam maior autonomia das correspondências 

grafofônicas foram levados a realizar leitura silenciosa. Nas ocasiões de leitura livre, 

também foram oportunizados poucos momentos em que os alunos eram levados a ler 

pelo prazer, para o deleite. 

Com relação às estratégias de leitura exploradas nas aulas, Morais (2012) 

observou que as estratégias de leitura exigidas pela Provinha Brasil, como localizar 

informações explicitas, identificar finalidades, identificar ideia central, inferir 

informações, foram pouco exploradas.  Em 5 das 12 turmas não foram observados 

momentos de ensino de qualquer estratégia avaliada pela provinha Brasil, embora 

tenham sido computadas outras estratégias, como ativar conhecimentos prévios, 

antecipar e verificar hipóteses, emitir opinião sobre o texto, extrapolar  o texto  e 

discutir o tema, habilidades que não são exigidas pela avaliação de larga escala. 

 Em suma, a pesquisa descrita evidenciou problemas graves relativos ao ensino 

da leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental:  

 

Não encontramos questões que levassem os alunos a “inferir informações” ou 

a “reconhecer o assunto de um texto” em 8 das 12 turmas acompanhadas. Por 

fim, não presenciamos situações que ajudassem as crianças a “identificar a 

finalidade de um texto” em 11 (!!!!) daquelas turmas.(MORAIS, 2012, p. 

562,) 
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Apesar desse diagnóstico pouco animador sobre o ensino da leitura no ciclo de 

alfabetização, algumas pesquisas têm mostrado iniciativas docentes que evidenciam 

avanços neste eixo de ensino. No entanto,  essa preocupação apresenta-se de forma mais 

em níveis de escolaridade mais avançados no Ensino Fundamental. Como demonstra a 

pesquisa de Oliveira (2008).   

Oliveira (2008) desenvolveu uma pesquisa que teve por objetivo analisar os 

discursos e as práticas de duas professoras (4º ano - 3ª série; e 5º ano - 4ª série), 

buscando identificar fatores que influenciam no sucesso dos alunos em práticas de 

leitura. Para isso, utilizou como procedimentos metodológicos entrevistas/questionários, 

observação das aulas de Língua Portuguesa dessas professoras. Realizou, também, a 

análise documental do livro didático e da proposta curricular do município de Recife. 

Os resultados da pesquisa evidenciaram a existência de uma relação entre os 

desempenhos apresentados pelos alunos e o modo como suas professoras percebem o 

ensino da leitura. Além disso, Oliveira (op. cit.) concluiu que a mediação docente, 

quando centrada na reflexão, favorece o desenvolvimento da compreensão, da 

criticidade e da argumentação dos alunos. Portanto, compreendemos que para que os 

alunos possam efetivamente fazer da leitura uma prática social, diversas ações devem 

ser levadas em conta pelo professor durante esse processo de construção de sentido na 

leitura. 

Tais reflexões apontam que, embora sejam identificadas dificuldades relativas ao 

ensino da leitura, decorrentes, sobretudo, da complexidade desse eixo de ensino, já 

existem orientações em documentos curriculares e em textos de pesquisadores sobre o 

tema, assim como materiais didáticos diversificados para tal ensino, assim como 

exemplos de situações bem-sucedidas. É importante, portanto, ampliar os estudos que 

investiguem quais estratégias didáticas têm sido adotadas por docentes e suas 

aproximações ou não às orientações difundidas no contexto atual. 

Dentre outras orientações, têm sido recorrentes as que relacionam o ensino da 

leitura ao princípio da interdisciplinaridade. Essa questão passou a ganhar mais destaque 

a partir da organização do ensino fundamental de nove anos. Na próxima sessão tal 

tema será tratado, com foco central nas suas implicações para o ensino da leitura nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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3.4 INTERDISCIPLINARIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

São os documentos curriculares oficiais, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação (2013), que estabelecem a base nacional comum da Educação 

no Brasil. Esse documento orienta a organização e o desenvolvimento das propostas 

pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. Esses documentos fundamentam-se 

em princípios éticos, políticos e estéticos. Os princípios explicitados no documento 

focam na formação integral dos sujeitos, que possibilite a inserção na vida social com 

autonomia, garantindo a construção da identidade de cada estudante, reconhecendo suas 

diferenças e potencialidades como base para a ampliação e constituição dos valores, 

atitudes e conhecimentos, além do desenvolvimento para exercício da cidadania, para a 

disposição e a participação social, política e econômica. 

Partindo desses princípios, as diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

(2013) enfatizam que a escola precisa acolher diferentes saberes para garantir uma 

formação integral, desempenhando um papel socioeducativo, artístico, cultural e 

ambiental. Desse modo, destaca a importância de uma organização curricular pautada 

nas abordagens disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Tais 

abordagens caminham na mesma direção, no mesmo foco, o conhecimento.  

No que se refere à interdisciplinaridade, as diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação (2013) destacam que essa é “[...] entendida como uma abordagem teórico-

metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas 

de conhecimentos, um real trabalho de cooperação e troca, aberta ao diálogo e ao 

planejamento.” (p.28)  

 A transversalidade, também abordada nas diretrizes Curriculares Nacionais 

(2013), é concebida como uma forma de organização do trabalho pedagógico em que 

temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas de maneira que estão presentes em 

todas elas. A transversalidade e a interdisciplinaridade são diferentes, mas se 

complementam, pois ambas rejeitam a concepção de conhecimento estável e acabado. 

Enquanto a primeira refere-se a uma abordagem pedagógica que possibilita ao estudante 

uma visão da realidade, ou seja, aprender na realidade e para realidade, para sua 

inserção e participação social, a segunda apresenta uma visão epistemológica dos 

objetos de conhecimento. (BRASIL, 2013) 
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Muito embora sejam observados discursos progressistas de um currículo integral 

em diversos documentos oficiais, muitas de suas interpretações e as práticas educativas, 

via de regra, estão longe de serem realidades concretas. Kleiman e Moraes (2009), ao 

abordarem a interdisciplinaridade e a transversalidade nas escolas, observaram a 

fragmentação e a alienação no currículo. Esses autores observaram que os professores 

sentem a necessidade de incluir a discussão dos valores no currículo escolar, no entanto 

não sabem como. Essa lacuna é decorrência da formação profissional dentro de uma 

concepção fragmentada do conhecimento. Tal concepção dificulta a ação 

interdisciplinar do professor. 

No entanto, Kleiman e Moraes (2009) também demonstram que estudos 

constataram que em alguns países há uma preocupação em incluir os temas transversais 

nos currículos das escolas. Países como Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, 

entre outros, estão apresentando nas últimas décadas iniciativas de inserir nos currículos 

temas relacionados a ética, direitos humanos, respeito ao meio ambiente, cidadania e 

multiculturalismo. No Brasil, observamos que o MEC, por meio dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, apresentou a Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual e Temas locais como temas transversais.  

Por meio de Projetos de formação continuada, como o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (2012), o MEC defende que o ensino no ciclo de 

alfabetização possa ocorrer de forma interdisciplinar. Há a defesa, no documento 

orientador, de que o domínio do sistema de escrita alfabética seja garantido, mas que 

sejam realizadas ações para inserir práticas sociais extra-escolares no currículo do ciclo 

de alfabetização. Defende-se também que tal inserção seja permeada por atividades que 

contemplem diferentes áreas de conhecimento. De igual modo, tal preocupação aparece 

no Programa do Livro Didático - Acervos Complementares, em que são adquiridos 

livros para as turmas do ciclo de alfabetização com o objetivo de introduzir a criança no 

mundo da leitura presente em diferentes áreas do conhecimento. 

Desse modo, estamos vivenciando no contexto atual a reafirmação de algumas 

discussões acerca do compromisso com a formação sociocultural das crianças.  Isso 

implica pensar que desde o início do Ensino Fundamental os estudantes devem 

participar de situações em que, a partir dos seus conhecimentos, seus interesses, suas 

formas de aprender, as crianças possam interagir com os outros para construir 
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identidades e fortalecer sua formação cultural e social. Para tanto, é necessário articular 

o que as crianças sabem com os objetivos das diferentes áreas do currículo. Nesse 

sentido, subentende-se que o professor precisa mediar as situações de interação, 

articulando as diferentes áreas de conhecimentos, quebrando com os engavetamentos de 

conteúdos, com a padronização e estratificação de saberes, possibilitando, dessa forma, 

o compromisso com a inserção sociocultural das crianças. 

 Não é uma tarefa simples para o docente fazer essas articulações, selecionar 

conteúdos, temas e metodologias que possam favorecer o desenvolvimento e a 

ampliação das experiências socioculturais das crianças de forma integral. De acordo 

com Corsino (2007, p.59), várias indagações surgem quando se busca tal tipo de 

currículo escolar: 

 

O que selecionar em face do acúmulo de produções e informações a que 

estamos sujeitos e suas constantes transformações? Que conhecimentos são 

fundamentais e indispensáveis à formação das crianças? E como essas 

escolhas são políticas, alargam-se as perguntas: que elementos e de que 

cultura(s) estão sendo selecionados e adaptados para serem introduzidos às 
crianças? Quais os que estão sendo silenciados? De que ponto de vista estão 

sendo abordados e para que grupos sociais? Quais são as condições concretas 

de produção do trabalho escolar?  Quanto à metodologia, indagamos:  que 

intervenções do professor contribuem para os processos de desenvolvimento 

integral das crianças? Como ampliar o universo cultural das crianças e suas 

possibilidades de interação? Que construções estão sendo realizadas pelas 

crianças ante os elementos culturais que as circundam? Que situações 

permitem e favorecem a manifestação das diferentes linguagens? 

 

Como apontou a autora, é uma tarefa desafiadora proporcionar o 

desenvolvimento de diversas habilidades através do trabalho com as diferentes áreas de 

conhecimento e suas articulações, embora seja uma ação necessária para a constituição 

do sujeito na sociedade. Em uma perspectiva sociointeracionista de ensino, não se quer 

formar apenas indivíduos que saibam ler e escrever, mas busca-se contribuir também 

para sua formação cidadã, para que ele possa desenvolver competências que envolvam 

os diversos saberes e suas articulações.  

Desse modo, é necessário romper com as práticas cristalizadas que ainda 

perpassam os contextos de alfabetização, como também proporcionar um diálogo entre 

as diversas áreas de conhecimento que devem ser mobilizadas durante a etapa de 
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alfabetização para contribuir não apenas com a alfabetização, mas também para a 

formação social dos leitores.  

Corsino (2007) enfatiza que no trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino 

fundamental deve ser garantido um estudo articulado das ciências sociais, das ciências 

naturais, das noções lógico-matemática e das linguagens, fundamentado nos princípios 

estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. São 

eles: princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum; princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática; e princípios estéticos da sensibilidade, 

criatividade e diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

De fato essas articulações são necessárias quando pensamos em um ensino que 

busca a integração dos conhecimentos, mas como mencionamos acima, o profissional 

da educação vivencia um currículo na sua formação que torna o trabalho interdisciplinar 

uma tarefa muito desafiadora. O docente precisa sair de sua zona de conforto para 

descobrir e vencer desafios que até então não tinham sido colocados. Observando essa 

fragilidade e a fragmentação do saber, Kleiman e Moraes (2009) defendem uma 

perspectiva de uma educação que seja para além da transmissão de conhecimentos, em 

direção ao desenvolvimento dos alunos por meio da inserção no mundo para assumir e 

participar das relações sociais. 

A interdisciplinaridade é abordada na escola de diferentes formas, mas a 

discussão aparece de modo mais explícito nos autores que tratam de projetos didáticos, 

sendo uma das estratégias mais visíveis nos contextos escolares para desenvolver a 

interdisciplinaridade.  

De acordo com Corsino (op.cit.), o professor encontra nos projetos um meio de 

desenvolver as diferentes áreas do currículo de forma criativa e interdisciplinar. No 

entanto, é preciso compreender o que seriam os projetos e como trabalhar com eles. 

Segundo a autora,  

 

[...] trabalhar com projeto é uma forma de vincular o aprendizado escolar aos 
interesses e preocupações das crianças, aos problemas emergentes na 

sociedade em que vivemos, à realidade fora da escola e às questões culturais 

do grupo. (CORSINO, 2007, p. 65) 
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Uma das formas para abordar a interdisciplinaridade é apresentada por Kleiman 

e Soares (2009), quando enfatizam sua relação com a leitura. As autoras destacam que a 

construção de um projeto pedagógico que busque intervir na realidade para 

transformação deve considerar também a prática de ensino da leitura como uma 

atividade constitutiva da aprendizagem ao fazer parte de quase todas as situações de 

ensino, o que faz de qualquer professor, um professor de leitura. Segundo as autoras: 

 

Nessa perspectiva, cabe notar, a leitura é a atividade-elo que transforma os 

projetos de um professor em projetos interdisciplinares: parte-se da ótica do 
especialista – historiador, geógrafo, biólogo – para instaurar um espaço 

comum a todos, o da leitura. (KLEIMAN e MORAES, 2009, P. 23) 

 

Ao apresentar fundamentos pedagógicos para o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares centrados na leitura, as autoras destacam a importância da leitura para 

a construção de redes de conhecimentos. Segundo Kleiman e Moraes (2009), a leitura 

pode ser objeto e instrumento de aprendizagem, sendo instrumento quando passa a ser 

utilizada em todas as áreas de conhecimento, e na qualidade de objeto quando envolve a 

valorização e transmissão de valores. Desse modo, a leitura se constituiria como uma 

atividade que possibilitaria a aprendizagem e a integração de novas informações aos 

conhecimentos. A proposta defendida pelas autoras seria a produção de projetos que se 

organizariam a partir das atividades de leitura e que teriam início nas atividades orais 

para promover a construção de redes de relações que se constituem nos textos e que 

remetem as redes de conhecimento dos alunos. Desse modo, a escolha dos temas a 

serem tratados é de suma importância na prática docente, mas a escolha dos textos que 

tratam dos temas eleitos é igualmente relevante. Assim, os recursos didáticos utilizados 

em sala de aula constituem pontes para a concretização de uma alfabetização na 

perspectiva do letramento e da interdisciplinaridade. 

Como depende do professor escolher os recursos que irão favorecer suas 

mediações para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem da leitura, no próximo 

capítulo iremos refletir um pouco sobre a importância de recursos didáticos no ensino 

da leitura. 
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4. RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA LEITURA 

 

Na perspectiva sociointeracionista, que serve de base para este estudo, há um 

pressuposto fundamental: para desenvolver a aprendizagem dos estudantes, sejam eles 

crianças, jovens ou adultos, é necessário planejar situações didáticas que envolvam 

esses estudantes em processos de interação nos quais possam produzir e compreender 

textos orais e escritos. Em consonância com tal princípio, o documento que acompanha 

as obras complementares e que orienta as atividades relativas ao Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD - Obras Complementares (Brasil, 2012) propõe que os 

estudantes, desde cedo, tenham contato com diferentes textos que circulam na 

sociedade, e alerta os professores que, 

  
O planejamento contempla não apenas o tempo a ser usado e as atividades a 

serem desenvolvidas, como também os modos como os estudantes serão 

agrupados, o tipo de mediação a ser adotado e os recursos didáticos 

adequados ao que se quer ensinar. (BRASIL, 2012, p. 17) 

 

De acordo com Freitas (2007), recursos didáticos ou materiais didáticos são 

todos os recursos utilizados em uma situação didática pelo professor que visa estimular 

e aproximar o aluno do processo de ensino-aprendizagem. Cabe ao professor a função 

de selecionar os melhores recursos, no intuito de favorecer a situação de ensino, 

possibilitando que o estudante se sinta motivado a aprender. 

Considerando a conceituação de recurso didático acima descrita, é importante 

lembrar que a escolha dos materiais está vinculada à concepção de ensino predominante 

em um contexto social no qual as práticas pedagógicas se inserem.  A fim de 

exemplificar, retomamos um pouco as discussões dos capítulos anteriores.  

Na abordagem associacionista, a língua é considerada como código e o ensino é 

concebido apenas como habilidades de codificação e decodificação, através de tarefas 

de memorização. Dentre os recursos didáticos, podemos destacar os abecedários 

ilustrados e as cartilhas de alfabetização, definidas, segundo o dicionário online de 

português, como “livros para ensinar a ler e escrever” (www.dicio.com.br/). Nessas 

cartilhas, a aprendizagem, via de regra, começa a partir da memorização das letras, 

depois das sílabas até chegar nas unidades maiores: palavras, frases e textos, sem 

qualquer relação com as práticas de leitura vivenciadas fora do contexto escolar em que 
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os estudantes se inserem. Tais recursos baseavam-se no ensino dos métodos tradicionais 

de alfabetização. (MORTATTI, 2000; CHARTIER, 2007). 

 No momento em que uma nova abordagem de ensino passou a ser discutida na 

sociedade, a sociointeracionista, os recursos didáticos passaram a ser pensados segundo 

essa concepção de ensino que possibilita práticas significativas de leitura e escrita. 

Assim, é notório observar que há, no contexto atual, uma diversidade de materiais que 

podem ser utilizados na alfabetização. No entanto, é importante questionarmos sobre 

essa relação entre seleção de recurso didático e concepção de alfabetização. Há, de fato, 

uma relação direta entre a concepção de alfabetização e o recurso didático utilizado? 

Um mesmo recurso didático pode ser utilizado segundo princípios de diferentes 

abordagens teóricas? Como os professores fazem uso dos recursos didáticos disponíveis 

hoje? 

 Sabe-se que em uma abordagem sintética de alfabetização, há uma gradação 

quanto às palavras a serem ensinadas. Parte-se de sílabas "simples", do tipo consoante-

vogal, para sílabas "complexas". Parte-se, também, de atividades com sílabas e palavras 

e só posteriormente para atividades com textos de circulação social. Desse modo, seria 

incompatível o uso das obras complementares para um trabalho pautado nos métodos 

sintéticos. No entanto, é importante investigar se, do ponto de vista do docente, há 

possibilidades de uso desses materiais adotando-se pressupostos mais tradicionais de 

ensino. Esse é um dos aspectos analisados nesta pesquisa. 

Para esclarecermos melhor os pontos de partida da investigação, neste capítulo, 

busca-se refletir sobre o uso de recursos didáticos destinando para o ensino da leitura, 

sobretudo os que são distribuídos no país como política de ensino e incentivo à leitura.   

 

4.1  RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA LEITURA NOS ANOS 

INICIAIS 

 

Ao discutirmos sobre quais recursos didáticos podem ser utilizados para o ensino 

da leitura, é preciso, antes disso, refletir sobre os critérios utilizados para escolher tais 

recursos ou materiais, já que a escolha desses recursos está respaldada na concepção de 

ensino defendida no contexto das práticas vivenciadas pelos professores.  
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A partir das avaliações do PNLD, os livros didáticos começaram a ser avaliados 

e os que eram recomendados passaram a ser adquiridos pelas escolas, pois atendiam a  

determinados critérios propostos para cada eixo de ensino da Língua portuguesa.  

No que ser refere ao ensino da leitura, é possível destacar, em linhas gerais, 

alguns critérios descritos no guia de livro didático do PNLD (2012), partindo do 

pressuposto de que as atividades de exploração do texto favoreçam a formação do leitor 

e o desenvolvimento da proficiência em leitura: 

 

 Oferecer uma ampla diversidade de gêneros textuais que façam parte das 

diversas esferas de comunicação; 

 Conceber a leitura como uma situação de interlocução leitor/autor, 

colocando a leitura em seu universo de uso social; 

 Favorecer a exploração das propriedades discursivas e textuais, 

auxiliando esse trabalho a partir de instrumentos metodológicos 

pertinentes; 

 Desenvolver estratégias e capacidades tanto envolvendo os gêneros 

propostos quanto as essenciais à habilidade que se deseja levar o 

estudante a atingir. (BRASIL, 2012) 

 

Silva (2010), ao discutir sobre os tipos de materiais que podem contribuir para o 

ensino da leitura, aponta que há, no contexto atual, programas federais que se destinam 

à distribuição de outros recursos, além dos livros didáticos, que podem colaborar para a 

ação didática do professor, como, por exemplo, o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), o Programa Nacional do Livro Didático Obras complementares.  

De acordo com Silva (op. cit.), a proposta inicial do PNBE foi disponibilizar às 

escolas públicas obras para a formação de leitores. Para tal, foram distribuídas para as 

bibliotecas, no período de 1998 a 2000, obras de literatura infantil e juvenil.  A partir de 

2001, passou-se a distribuir os livros de literatura aos estudantes contemplando 

estudantes de 4ª, 5ª, 8ª séries e estudantes da EJA, por meio de coleções chamadas de 

“Literatura em Minha Casa” e “Palavra da gente”. Em 2005, foi sendo retomado o foco 

do programa e passou-se a oferecer às bibliotecas os livros de literatura infantil e 

juvenil. Segundo a autora, um dos pontos fundamentais foi, a partir dessa data, o PNBE 
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passar a ser realizado de forma sistemática, ou seja, uma organização que possibilitasse 

um atendimento definido previamente, para a educação infantil, primeiro e segundo 

segmentos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, proporcionando um atendimento 

universal para as escolas públicas da Educação Básica.  

Segundo a autora, diante do compromisso, na escolha das obras, em perceber sua 

qualidade textual e um projeto gráfico coerente e atrativo, considerando a adequação 

temática dos textos, o PNBE se constitui como um programa importante para a 

formação de alunos e professores leitores, contribuindo para o processo de alfabetização 

e letramento tanto das crianças e adolescentes, quanto dos jovens e adultos e para a 

descoberta dos livros pelas crianças da educação infantil. Além disso, em 2009, foram 

adquiridas obras de acessibilidade em Braille, Libras, áudio e caracteres ampliados, 

permitindo a inclusão dos estudantes com deficiência conhecerem o universo da 

literatura, através do PNBE Especial.  

Tal programa - o PNBE - tem foco, como foi dito, na distribuição de obras 

literárias. Alguns autores (Cosson, 2010; Silva e Martins, 2010; Brandão e Rosa, 2010) 

discutem a importância do ensino da literatura, considerando não apenas a formação do 

leitor, mas também a formação cultural daqueles que vivenciam práticas de leitura das 

obras literárias.  

Silva e Martins (2010) discutem o papel que a leitura literária passou a ocupar 

durante o tempo. Os autores afirmam que as leituras de textos literários ainda são 

“ligeiras” no ambiente escolar, se limitam a extratos de obras e aos enunciados de 

algumas questões para o trabalho de conteúdos escolares.  Segundo as autoras, essa 

fragmentação das atividades de leitura é decorrente da demanda de conteúdos 

curriculares que devem ser trabalhados diante de um determinado tempo pedagógico, o 

que gera uma questão: “Mas como dar conta do ensino desses conteúdos, garantindo a 

leitura na condição de prática histórica e cultural?” (2010, p.27) 

Ao responder a essa questão, as autoras apresentam as consequências que a falta 

de convivência com a literatura pode gerar, como, por exemplo, a pouca proficiência na 

leitura, pois diante da demanda do tempo pedagógico, há uma limitação do exercício de 

práticas interativas de leitura que impossibilita aos estudantes se constituírem como 

sujeitos leitores de textos literários. Diante desse contexto, as autoras defendem que:  
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[...] é preciso garantir um tipo de trabalho que requer grande esforço: o 

exercício do silêncio (uma primeira leitura para nos aproximarmos dos 

núcleos conceituais presentes no texto), o convite à curiosidade (as perguntas 

iniciais que fazemos ao texto desconhecido), a possibilidade de levantar as 

hipóteses  (as noções primeiras para as quais o texto nos move), a prática de 

reflexão (a  tentativa de recuperarmos as marcas, as âncoras que estão 
impressas no texto e que não nos permitem devaneios absolutos), o exercício 

de transformação (a necessidade de submetermos as ideias do texto à 

instância da experiência, dos acervos criados pelos sujeitos leitores). (SILVA 

e MARTINS, 2010, p. 28) 

   

Cosson (2010) também acredita que a escola precisa resgatar o espaço para o 

ensino da literatura para que possa levar em conta a formação cultural dos estudantes, 

considerando o espaço do texto, no qual o professor possa ajudar os estudantes a 

compreender o sentido do mesmo, “[...] questionando, relacionado e analisando os 

mecanismos literários com os quais o texto foi construído”. (p.59). Leva-se em conta, 

também, o espaço do contexto, pois é através da literatura que o leitor se envolve com 

os mais variados conhecimentos de outros textos e disciplinas que são veiculados na 

escola e fora dela. E por fim, considera-se o espaço do intertexto, em que são destacadas 

duas práticas de leitura de obras literárias, denominadas pelo autor de: 

“intertextualidade externa”, na qual o leitor faz relações com outros textos a partir de 

suas experiências de leitura, e a “intertextualidade interna”, na qual o leitor, além de 

estabelecer relação com suas experiências, precisa buscar referências dentro do texto de 

uma obra anterior. 

Brandão e Rosa (2010) também destacam a importância do ensino e o incentivo 

da leitura literária desde o início da escolarização, antes e simultaneamente ao processo 

de alfabetização. As autoras destacam que o letramento literário proporciona uma maior 

intimidade com o texto, possibilitando o prazer de ler, a construção de sentidos, a 

fruição estética e a ampliação do universo cultural. Além disso, as autoras discutem a 

importância da formação de um professor leitor que permita, dentre outras coisas, que 

esse profissional possa saber escolher seus livros, levando em consideração não apenas 

os interesses dos seus estudantes, mas também seus interesses, resgatando suas 

vivências e demonstrando para seus estudantes seu prazer pela leitura. 

Além das obras literárias que, sem dúvidas, precisam ocupar lugar de destaque 

na formação de leitores em todas as etapas de escolarização, outros materiais são 
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também relevantes e contribuem para o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

ampliação de conhecimentos sobre o mundo.  

Dentre estes materiais, o livro didático vem se destacando nos últimos tempos, 

sobretudo devido às mudanças de concepção do ensino de Língua Portuguesa e 

consequentemente os pressupostos de aprendizagem subjacentes nesse recurso didático.  

Os novos livros didáticos apresentam como foco, desde os anos iniciais, o 

trabalho com leitura e produção de textos. É possível evidenciar esse enfoque através 

dos estudos que apresentam diferentes modos como esses materiais colaboram para a 

formação de leitores.  

No contexto atual, há uma crescente difusão das teorias sociointeracionistas, 

como já mencionamos nos capítulos acima desta pesquisa, através de propostas que 

passam a conceber a língua como enunciação, discurso e interlocução, na busca de 

proporcionar situações de leitura e produção de textos considerando suas condições de 

produção. (SCHNEUWLY E DOLZ , 2004) 

Os autores citados acima, ao discutirem sobre os pressupostos 

sociointeracionistas, apresentam distinções entre o interacionismo lógico e o 

interacionismo social. De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), a primeira vertente 

desconsidera a cultura, ignorando as relações humanas. Em contrapartida, o 

interacionismo social é objeto de reflexão desses autores, se desdobrando em 

interacionismo intersubjetivo e interacionismo instrumental.  

No interacionismo intersubjetivo, há uma defesa de que o sujeito se desenvolve 

em interação com o objeto e com os outros pares. Nesse caso, a prioridade está nas 

trocas realizadas em atividades de construção mútua. O interacionismo instrumental 

centra as atenções nas relações ensino-aprendizagem e os instrumentos que contribuem 

para o desenvolvimento do sujeito, ou seja, pressupõe a mediação de um professor para 

uma intervenção sistemática.  

Para Schneuwly e Dolz (2004), “Uma teoria social do ensino-aprendizagem 

enfoca as influências sociais a que os alunos estão submetidos, ao mesmo tempo em que 

leva em conta as características do lugar social no qual as aprendizagens se realizam: a 

escola”. (p.47 e 48) 
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Assim, como esses autores, acreditamos que uma interação a partir de uma 

intervenção sistemática durante o processo de ensino-aprendizagem, com finalidades 

claras dentro da escola, possibilitará a formação do sujeito e sua valorização social. 

As pesquisas nos livros didáticos vêm demonstrando que há nesse recurso uma 

crescente preocupação em disponibilizar sequência de atividades que favorecem uma 

intervenção sistemática.  

Morais e Albuquerque (2011) procuraram investigar como as coleções 

aprovadas pelo PNLD 2010 se organizavam, envolvendo os eixos do ensino da língua 

portuguesa (leitura; produção de textos; oralidade; apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética). Ao analisar como os eixos de ensino estão sendo empregados nos livros 

didáticos, os autores observaram que há uma diversidade de gêneros textuais, em que os 

eixos de ensino estão cada vez mais sendo contemplados, embora tenham observado 

que o da oralidade é que menos avançou. 

No que diz respeito ao eixo de leitura, Morais e Albuquerque (op. cit.) 

demonstram que os livros têm apresentado um trabalho voltado para o desenvolvimento 

das habilidades de compreensão textual, através de diversas atividades nas quais são 

exploradas as estratégias de leitura, tais como: localizar informações, ativar 

conhecimentos prévios sobre o conteúdo e o gênero textual lido, antecipar e chegar 

hipótese e realizar inferências e extrapolações. Além disso, os autores enfatizam que: 

 

Para o PNLD 2010, considerou-se importante que as coleções 

contemplassem, também, atividades de leitura voltadas para o 

desenvolvimento da proficiência em leitura, com base principalmente na 

proposta de leitura de textos da tradição oral,  que podem ser facilmente 

memorizados e lidos pelos alunos que, nesse processo, pode perceber as 

correspondências grafofônicas presentes no texto. (MORAIS E 

ALBUQUERQUE, 2011, p. 142) 

 

Os autores observaram que os mais recentes livros didáticos estão demonstrando 

que as habilidades de leitura podem ser desenvolvidas desde os anos iniciais do ensino 

fundamental, nos livros didáticos da alfabetização. Uma das questões discutidas pelos 

autores, que devemos ressaltar também nessa pesquisa, é que muitos docentes ainda 

estranham a presença de textos mais longo nos novos livros didáticos dos anos iniciais 

aprovados pelo PNLD. Tais professores justificam que esses textos são longos e difíceis 

de serem lidos por crianças que estão em processo de alfabetização. No entanto, os 
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autores enfatizam que tais textos estão presentes nesse recurso para que possam ser 

lidos pelos docentes em situações de leitura coletiva, protocolada, com exploração por 

meio de questões antes, durantes e depois da leitura. 

Morais e Albuquerque (2011) também destacam que até o PNLD 2007 os livros 

de alfabetização priorizavam textos para serem lidos pelos professores, dando pouca 

ênfase aos textos que levem os alunos a tentarem ler com autonomia. Já no PNLD 2010, 

passou-se a considerar relevante que as coleções oferecessem tanto textos para serem 

lidos pelos professores, como texto que possam ser  lido pelos alunos. 

Outros estudos (Leal, Brandão e Torres, 2011; Leal e Brandão, 2005; Leal e 

Silva, 2011, Coutinho, 2004; Albuquerque e Coutinho, 2006) também vêm 

demonstrando que os livros didáticos de língua portuguesa contemplam um crescente 

repertório de textos, atividades nas quais são abordadas diferentes dimensões do ensino 

de leitura, envolvendo diversas habilidades de compreensão textual. Tais livros têm 

circulado nas salas de aula, mas os modos como são utilizados são bastante variados, 

como tem sido exposto em pesquisas, como a realizada por Coutinho (2004), que 

realizou um estudo que investigou as práticas de leitura realizadas por duas professoras 

do primeiro ano do Ensino Fundamental, analisando como essas professoras 

desenvolviam as atividades de leitura e como o livro didático era utilizado pelas 

mesmas. Para tanto, foi realizada análise documental do livro didático utilizado na rede 

de ensino que adotava o sistema de escolha única do livro didático, e entrevistas semi-

estruturadas com as docentes sobre seus objetivos para alfabetização e ensino da leitura; 

sobre o uso do livro didático e outros materiais considerados relevantes para o ensino da 

leitura; e suas experiências de leitura como aluna e como professora.  Além disso, foram 

realizadas observações da prática das professoras para analisar o uso do livro didático e 

as práticas de leitura na alfabetização. 

Coutinho (2004), ao analisar o livro didático, constatou que havia uma 

diversidade de textos de variados gêneros textuais, embora as atividades proposta no 

livro para o ensino da leitura muitas vezes não apresentassem orientações ao professor 

sobre como deveria ser lido o texto. A autora apontou também que era limitada a 

exploração das estratégias de leitura. No entanto, pôde perceber, através da observação 

das práticas, que as docentes buscavam diversificar as estratégias didáticas procurando 

favorecer a exploração das habilidades de leitura e a apropriação do sistema de escrita 
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alfabética, através de adaptações nas atividades propostas pelos livros didáticos e do uso 

de outros materiais que complementassem as atividades propostas nesse suporte textual.  

Foi possível concluir, com base nessa pesquisa, que as docentes, além de usarem 

o livro didático, desenvolviam variadas estratégias didáticas na busca de favorecer 

situações de aprendizagem de leitura. Mesmo considerando os limites do livro, as 

professoras buscavam em sua prática proporcionar um ensino que contemplasse 

diversas estratégias de leitura. 

Coutinho e Albuquerque (2006) defendem que para o livro didático contribuir na 

formação do leitor, é preciso que contemple, não apenas uma diversidade de gêneros 

textuais no qual os textos sejam autênticos, mas também diversidade de suportes para 

seleção dos textos, respeitando, no processo de inserção do texto no livro didático, seus 

portadores textuais. Além disso, as autoras enfatizam a necessidade de considerar, nas 

atividades de leitura, o contexto de produção do texto a ser lido, de maneira que os 

alunos possam conhecer informações sobre o gênero textual, o autor e sobre os 

objetivos pretendidos da leitura proposta. 

Levando em consideração os suportes textuais e as condições de produção de 

leitura, Leal e Silva (2011) realizaram um estudo em que analisaram uma sequência 

didática envolvendo o gênero reportagem no livro didático do 4ª série/5ºano, buscando 

refletir sobre como as atividades de leitura eram propostas e como exploravam tal 

gênero textual. Foi possível evidenciar que o livro didático era organizado em unidades 

temáticas, nas quais foram encontradas oito reportagem ou fragmentos de reportagem.  

No que diz respeito ao tratamento dado aos textos, as autoras destacaram que as 

atividades de leitura eram organizadas em seções: preparação para leitura (comando da 

leitura); leitura silenciosa; interpretação oral e escrita (após a leitura); e  interpretação 

pelo desenho. (LEAL E SILVA, 2011) 

 As autoras destacaram que além de contemplarem reflexões envolvendo os 

aspectos sociodiscursivos e composicionais do gênero textual reportagem, havia 

também exploração de outros aspectos relacionados ao suporte textual onde os textos 

podiam ser encontrados. Havia, ainda, estímulo ao uso de diferentes estratégias de 

leitura. Além disso, foi observado pelas referidas autoras que algumas questões 

possibilitavam o desenvolvimento de habilidades argumentativas, as quais são 
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defendidas pelas mesmas como importantes e necessárias desde os anos iniciais do 

ensino fundamental.  

Segundo Leal e Silva (2011):  

 

A sequência elaborada para trabalhar o texto 1, como pudemos verificar, foi 

muito rica, levando os alunos a refletir sobre o suporte textual onde o gênero 

circula, a ativar conhecimentos prévios sobre o tema, a aprender a antecipar 

sentidos do texto com base no título e na imagem, a elaborar inferências, 

localizar informações e interpretar frases e/ou expressões do texto, a refletir 
sobre a dimensão argumentativa do texto e sobre características linguísticas 

relacionando-as aos aspectos discursivos. (LEAL E SILVA, 2011, p. 168) 

 

Em uma outra pesquisa, desenvolvida por  Leal, Brandão e Torres (2011), 

envolvendo o tratamento dado às questões de compreensão textual nos livros didáticos, 

explorando as habilidades argumentativas,  foram analisadas  sete coleções de livros 

didático de língua portuguesa. Nessa pesquisa, buscou-se analisar os diferentes tipos de 

pergunta de compreensão de textos, com foco nas análises acerca do modo como o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas eram, ou não, contempladas. 

Leal, Brandão e Torres (2011) ressaltaram que os textos utilizados nos livros 

eram autênticos e integrais e que as atividade de leitura eram diversificadas. No entanto, 

o estímulo ao desenvolvimento de habilidades argumentativas nem sempre era presente 

de forma suficiente. Apesar disso, foi possível evidenciar que os livros didáticos dos 

anos iniciais contemplavam vários tipos de perguntas, que podiam ajudar as crianças no 

desenvolvimento das habilidades argumentativas e consequentemente contribuir para 

formação do leitor crítico e reflexivo. Dentre as questões identificadas, as autoras 

ressaltaram que em algumas questões era possível estimular a criança a perceber os 

argumentos e pontos de vista explícitos no texto, outras questões favoreciam a análise 

da consistência argumentativa e as estratégias discursivas e ainda havia questões em que 

os alunos eram levados a realizar análise temática do texto e ainda aqueles em que eles 

podiam discursar sobre suas preferências pessoais. (LEAL, BRANDÃO e TORRES, 

2011). 

Foi possível perceber nesses estudos que os autores atuais dos livros didáticos 

preocupam-se com o tratamento dado ao ensino da leitura a partir de textos autênticos, 

considerando seus portadores textuais, integrando diferentes estratégias de leitura. Tal 
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preocupação está em consonância com o que vem sendo proposto em documentos 

curriculares, como foi exposto anteriormente. 

Assim, é possível afirmar que no contexto atual, as escolas brasileiras vêm 

recebendo livros de literatura e livros didáticos que podem contribuir para a formação 

do aluno leitor. Porém, apesar do reconhecimento da importância das obras literárias e 

dos livros didáticos para o ensino da leitura, é preciso reconhecer que outros recursos 

podem contribuir para essa ação. Sendo assim, iremos discutir, no próximo item, sobre 

outros tipos de materiais impressos importantes no processo de alfabetização na 

perspectiva do letramento distribuídos pelo Governo Federal, no Programa Nacional do 

Livro Didático - Acervos Complementares. 

 

4.2 O PNLD OBRAS COMPLEMENTARES: CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS 

ANTERIORES 

 

 

Como foi discutido anteriormente, a ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos trouxe algumas mudanças na organização do tempo pedagógico e nas 

escolhas de materiais didáticos. A chegada das crianças de seis anos na escola reafirma 

a responsabilidade da instituição escolar como uma instância promotora do ensino da 

leitura e da escrita, permitindo a ampliação das experiências das crianças no universo do 

mundo letrado. Dessa forma, de acordo com o documento a escola deve promover, 

desde cedo, práticas de ensino que contemplam a diversidade textual, levando as 

crianças a desenvolverem conhecimentos sobre os gêneros textuais e sua utilização na 

sociedade. (BRASIL, 2007).  

Diante de todas as implicações e discussões que surgiram com novas 

perspectivas de aprendizagem e a ampliação do ensino para nove anos, o Ministério da 

Educação implantou, em 2010, mais um programa, destinado, segundo o documento 

oficial, a contribuir para as práticas de Alfabetização e letramento: o PNLD obras 

complementares.  

Os livros do PLND obras complementares em 2010 foram destinados às salas de 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental da rede pública, tendo como objetivo a ampliação 

do universo cultural dos alunos nas diferentes áreas de conhecimento, contribuindo 
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também para aumentar as práticas de letramento no ambiente escolar. Em 2013, o 

Programa foi ampliado, de modo que a distribuição passou a contemplar além do 1º e 2º 

anos, o 3 º ano do Ensino Fundamental, envolvendo dessa forma todo o ciclo de 

alfabetização. 

Os livros que compõem esse programa se diferenciam dos livros didáticos pelo 

seu caráter “não disciplinar”, pois não abordam os conhecimentos de forma organizada 

em áreas e/ou disciplinas. Nesse sentido, o termo “complementar” se refere ao seu 

papel de proporcionar um novo olhar aos conteúdos elencados pelos livros didáticos ou 

até mesmo oferecer conhecimentos que não estão presentes nos livros didáticos. 

(BRASIL, 2009)  

Assim, o manual que acompanha os acervos afirma que: 

 

[...] os acervos não são chamados de complementares por acaso: sua função é 

a de oferecer a professores e alunos oportunidades de trabalho e vias de 

acesso a conteúdos curriculares que as coleções didáticas ou contemplam ou 

não, ou só o fazem esporádica e secundariamente. (BRASIL, 2009, p. 23) 

  

Reconhecendo o letramento e a alfabetização como eixos nucleares dos anos 

iniciais, as obras complementares apresentam-se como um recurso adquirido pelo 

Ministério de Educação que tem como propósito auxiliar os professores na alfabetização 

das crianças, na perspectiva do letramento, e da ampliação cultural, contemplando 

temáticas relativas a diferentes áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e 

Matemática; Ciências Humanas; e Linguagens e Códigos. (BRASIL, 2012) 

Nesse sentido, o PNLD – obras complementares considera três finalidades 

básicas para o uso de recursos didáticos. São elas: processo de alfabetização e da 

formação do leitor; ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares; acesso do aluno ao 

mundo da escrita e à cultura letrada. (BRASIL, 2012) 

  

1) Processo de alfabetização e da formação do leitor 

 

Segundo o documento que acompanha os acervos complementares (BRASIL, 

2009), é importante considerar que nos primeiros anos do ensino fundamental a criança 

ao mesmo tempo em que está descobrindo o mundo da escrita, seu funcionamento, está 

também se constituindo como sujeito leitor, tal como foi discutido no capítulo 1 desta 



74 

 

 

 

 

Dissertação, ao se defender uma alfabetização na perspectiva do letramento. As obras 

complementares, ainda segundo o documento citado, cumprem o papel de contribuir 

para as descobertas acerca do sistema alfabético de escrita de modo simultâneo à 

inserção dos estudantes em diferentes práticas de leitura.  

 

2) Ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares 

 

 Seguindo os mesmos pressupostos apresentados no documento que trata da 

ampliação do ensino fundamental para nove anos (BRASIL, 2007), o documento que 

trata das obras complementares (BRASIL, 2009) também assume que quando se fala na 

formação das crianças em uma perspectiva de alfabetizar letrando não se está querendo 

restringir o ensino-aprendizagem ao componente língua portuguesa. A ideia é 

possibilitar a integração das aprendizagens nas diferentes áreas de conhecimento. Ao 

apresentar conteúdos curriculares por meio de livros que tratam de temáticas diversas, 

dos diferentes componentes curriculares (Ciência da Natureza, Matemática, História, 

Geografia, Língua Portuguesa e Artes), as obras complementares passam, segundo o 

que é proposto no documento, a contribuir para o ensino das diferentes áreas de 

conhecimentos. 

 

3) Acesso ao mundo da escrita e à cultura letrada.  

 

Por fim, no documento relativo ao PNLD Acervos Complementares (BRASIL, 

2009) é dito que as obras complementares estão dando oportunidades às crianças terem 

acesso à cultura letrada.  Busca-se, por meio do Programa, garantir que os alunos das 

escolas públicas possam ter, no ambiente escolar, condições de conhecer diferentes 

suportes textuais através das PNLD obras complementares:  

 

Como já dissemos, todos esses livros têm interesse didático-pedagógico, na 
medida em que abordam conteúdos curriculares. Mas o tratamento que dão a 

esses conteúdos combina o rigor conceitual com a curiosidade infantil, o jogo 

e, muitas vezes, a ficção, permitindo ao aluno um acesso lúdico e 

interdisciplinar ao objetivo de ensino- aprendizagem em questão. (BRASIL, 

2009, p.11) 
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Como mencionam os manuais que acompanham as obras complementares, o 

principal objetivo é proporcionar boas condições de ensino, garantindo às crianças 

acesso a materiais de qualidade que as aproximem das diferentes esferas de circulação. 

Desse modo, algumas características são elencadas no manual como requisitos básicos 

das obras (BRASIL, 2012, p. 27): 

 
- Abordagem dos conteúdos de forma lúdica, despertando o interesse e 

envolvimento dos alunos com os assuntos neles abordados; 
- Projetos editoriais capazes de motivar o interesse e despertar a curiosidade 

de crianças dessa etapa de escolarização; 

- Linguagem verbal e recursos gráficos adequados a alunos do 1º, 2º e 3º anos 

do Ensino Fundamental; 

- Tratamento de temáticas relevantes e apropriadas à faixa etária e nível de 

escolaridade. 

- Atendendo a tais requisitos, os livros constituem-se como instrumento 

eficaz de apoio: 

- Ao processo de alfabetização e de formação do leitor; 

- Ao acesso do aluno ao mundo da escrita e à cultura letrada; 

- Ao ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares. 

 

É possível evidenciar, a partir das orientações contidas nos documentos que 

acompanham os acervos complementares (BRASIL, 2009, 2012), que esses recursos 

podem contribuir para o ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º, 2º e 3 

anos). Dentre as várias contribuições, as obras complementares podem possibilitar a 

reflexão sobre os conhecimentos do sistema de escrita alfabética por meio de textos 

curtos e atrativos, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades de 

compreensão textual através de situações de leitura compartilhada (BRASIL, 2009; 

2012).  

Leal e Rodrigues (2011) apresentam as obras complementares como um novo 

recurso que pode proporcionar aprendizagens significativas no contexto escolar. As 

autoras construíram uma taxonomia das obras analisadas. Os 150 livros selecionados 

para compor os acervos das Obras Complementares foram divididos em seis tipos de 

livros diferentes em que as autoras refletem sobre as contribuições que cada tipo de 

livro pode proporcionar na vida dos estudantes dentro e fora das salas de aulas. Os sete 

tipos de livros apresentados pelas as autoras são: livro de divulgação de saber científico 

/ obras didáticas; biografias; livros instrucionais; livros de cantiga de roda, trava-língua, 

Parlenda e jogo de palavras; livros de palavras; livros de imagens; livros de histórias, 

com foco em conteúdos curriculares. 
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Ao discutir essa classificação, Leal e Rodrigues (op. cit.) demonstram o que cada 

tipo pode oferecer como instrumento que possibilita a aprendizagem. Um dos pontos 

bem destacado pelas autoras se refere ao desenvolvimento das habilidades de leitura e 

escrita nos diferentes gêneros textuais que as obras contemplam. 

 

Dentre os diversos objetivos que podem orientar o trabalho com essas obras, 

incluem-se, além dos já citados relativos ao domínio das práticas de produção 

de compreensão de textos de diferentes gêneros, os que são relativos às 

temáticas tratadas. (LEAL e RODRIGUES, 2011, p. 112) 

 

No que se refere aos Livros de divulgação de saber científico / obras didáticas, 

as autoras refletem sobre a necessidade de desde os anos iniciais as crianças terem 

contato com livros que apresentem conceitos do saber científico. Segundo as autoras, 

isso irá favorecer, nos anos subsequentes de escolarização, a interação com esses textos, 

em que a predominância é ainda maior. As autoras apresentam alguns conteúdos 

curriculares que as obras complementares abordam em diferentes áreas de 

conhecimento, como meio ambiente, as relações entre seres vivos, o mundo do trabalho, 

etc. Nesse sentido, Leal e Rodrigues (2011) afirmam que  “Ao ler tais livros os 

estudantes sabem que a finalidade central é aprender conceitos, apropriar-se dos 

conhecimentos produzidos e sistematizados pelos homens”. (p.100) 

 As biografias, de acordo com Leal e Rodrigues (op. cit.), podem contribuir para 

o trabalho do professor tanto no que se refere ao ensino da vida em sociedade, por 

conterem conteúdos ricos, quanto para favorecer situações para o ensino da leitura a 

partir dos recursos linguísticos apresentados nesse tipo de livro. As autoras 

exemplificam com base em comentários relativos ao livro Chiquinha Gonzaga:  

No trabalho com essa biografia urge que o professor transcenda os limites 

dos referido texto, sob pena de fazer uma leitura superficial do mesmo. Tal 

exercício exige dele a habilidade de levar os alunos a compreenderem 

questões que dizem respeito aos costumes da sociedade patriarcal de então, 

quando, em geral, não era permitido que os filhos contestassem as ordens dos 

pais. Ao fazê-lo, inevitavelmente docente é convidado a fazer uma reflexão 

acerca das características das relações entre pais e filhos na sociedade de 

então e na sociedade contemporânea. (LEAL; RODRIGUES, 2011, p.102) 

No que ser refere aos livros instrucionais, as autoras destacam a oportunidade de 

vivenciar no contexto escolar atividades práticas e cotidianas.  
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Já em relação aos livros de cantiga de roda, trava-língua, Parlenda e jogo de 

palavras, além da dimensão lúdica, de vivência do mundo infantil, as autoras apontam 

para as contribuições para a aprendizagem de algumas propriedades do Sistema de 

Escrita Alfabética. (LEAL e RODRIGUES, 2011) 

Outro tipo de livro destacado pelas autoras e que também favorece a 

aprendizagem do sistema de escrita alfabética são os livros de palavras. Ao apresentar 

as palavras em ordem alfabética, esse tipo de livro permite que os estudantes façam 

comparações  entre as palavras e utilizem algumas palavras como  apoio para escrita de 

outras palavras. (LEAL e RODRIGUES, 2011) 

 E por fim, são classificados os livros de imagens. As autoras ressaltam a 

importância desse tipo de livros na escola, pela diversidade de propagandas, outdoors, 

computadores etc. usarem esse tipo de linguagem na sociedade. “Assim, aprender a ler 

imagens é uma das metas que temos a atingir na escola. Saber lidar com pinturas, 

esculturas, fotografias, ilustrações, requer habilidades que podem ser estimuladas desde 

os anos iniciais nas escolas”. (LEAL e RODRIGUES, 2011, p. 108) 

 É notório observar, no estudo acima, que há uma preocupação das autoras em 

destacar a diversidade de textos dos acervos complementares. Essa diversidade, como 

foi bem apresentada pelas autoras, demonstra que esses recursos nas salas de aula 

podem ampliar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.  

Em outro estudo, Rodrigues e Leal (2011) buscaram discutir as relações entre 

texto e ideologia, refletindo sobre a importância de trabalhar na escola com os textos 

das obras complementares para a construção de valores sociais, combatendo o 

preconceito e valorizando as diferenças. Para tanto, analisaram algumas obras na busca 

de perceber quais enfoques ideológicos estão sendo difundidos nas obras, pois segundo 

as autoras qualquer texto veicula uma ideologia, tendo em vista que esses materializam 

concepções e embates políticos e sociais. 

Rodrigues e Leal (2011) afirmam que a escolha dos recursos didáticos deve ser 

considerada não apenas para ensinar conteúdos curriculares, mas também para formar 

um sujeito que se constitui historicamente e precisa estar consciente de sua posição 

social, para ser capaz de agir na sociedade de forma ativa. Para tanto, as autoras 

exemplificam como as obras podem auxiliar o desenvolvimento de valores e atitudes 

positivas.    
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As autoras ilustram suas reflexões citando as obras  “Chiquinha Gonzaga”, de 

Edinha Dinz (Calles Ed.); O mundo do trabalho: Olhar a África e ver o Brasil, de 

Pierre Verger (2005); A turma da Mônica e as cores (Souza; Silva, 2008) para 

demonstrar, a partir de uma visão crítica, que determinadas informações e expressões, 

por exemplo, podem proporcionar uma reflexão sobre temáticas que discutem as 

relações sociais de poder. 

Nesse sentido, é importante que o professor possa ter esse olhar crítico e 

reflexivo no momento de escolher os recursos didáticos que possibilitem tais 

discussões. Como destacam Leal e Rodrigues (2011):  

 

De fato, questões como essas exigem do professor muito mais do que o 

desenvolvimento de estratégias de leitura coletiva em sala de aula, de 

exercícios de interpretação textual. Exigem que eles saiam dos limites do 

texto com o qual trabalha, que resgate outros textos, que possibilite ao aluno 

a ampliação de seu olhar e estimule o seu posicionamento crítico. (p. 123) 

 

Como podemos perceber nos estudos de Leal e Rodrigues (2011) e Rodrigues e 

Leal (2011), as obras complementares, além de contemplarem uma diversidade de 

textos, nos quais podem ser desenvolvidas diversas situações de ensino para exploração 

de conteúdos curriculares e formação do leitor, também apresentam temáticas que 

veiculam discussões favoráveis à construção das identidades sociais dos estudantes. 

Silva (2010) também destaca as contribuições do PNLD obras complementares 

como recurso que contribui para o ensino. Ao apresentar os recursos oferecidos pelo 

Ministério da Educação e a constituição desses recursos, a autora destaca que as obras 

que compõem os acervos possibilitam a reflexão sobre conhecimento do Sistema de 

Escrita Alfabética; estimulam a leitura com autonomia; favorece a situações de leitura 

compartilhada, possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de habilidades de 

compreensão de texto, além de contribuir para a ampliação dos conhecimentos das 

crianças nas diferentes áreas do conhecimento.  

Lima (2012), ao realizar uma pesquisa que buscou investigar os conteúdos 

matemáticos que foram abordados nestas obras, os gêneros textuais que foram 

contemplados nas abordagens e as possíveis articulações entre a Matemática e os 

gêneros textuais, evidenciou que os livros que fazem parte desse programa ao mesmo 

tempo em que possibilitam o ensino de conhecimentos matemáticos, também 
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contribuem para a formação do leitor pela diversidade de gêneros textuais nos quais tais 

conhecimentos foram mobilizados. A autora afirma que: 

 

Nas análises da influência da articulação entre Gêneros Textuais e Campos 

Matemáticos, identificamos as possibilidades de ocorrer concomitantemente 
o ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos e o desenvolvimento dos 

processos de alfabetização e formação de leitor. Por exemplo, ao analisar 

uma obra com articulação do gênero História com o campo Números e 

Operações, percebemos ao ler o texto que há a possibilidade, tanto de refletir 

e discutir sobre elementos alfabéticos como sobre elementos numéricos 

presentes na obra. (LIMA, 2012,  p. 146,) 

 

No entanto, diante de tantas contribuições elencadas por diversos autores (Silva, 

2010; Leal e Rodrigues, 2012; Lima, 2012), é prudente pensarmos em algumas 

questões: Como as obras complementares estão sendo recebidas nas escolas? De que 

maneira elas são utilizadas nas salas de aula? O professor se sente capacitado para fazer 

uso desses materiais de forma significativa? 

Albuquerque (2011) realizou uma pesquisa que buscou identificar os 

conhecimentos revelados por duas professoras, uma do primeiro e uma do segundo ano 

do Ensino Fundamental, sobre as possibilidades de uso dos Acervos Complementares 

na sala no que se refere ao ensino da leitura. 

 Para tanto, a autora analisou o documento: “Acervos Complementares: as áreas 

do conhecimento nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental” para identificação 

das orientações explicitadas para apoiar o professor na utilização das obras no que se 

referem à formação do leitor. Além disso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com os professores, na busca de identificar os conhecimentos revelados pelos docentes 

sobre as possibilidades de uso das Obras Complementares na sala de aula. Foram 

também observadas quatro aulas de cada professora que utilizou os livros recebidos pelo 

MEC (Acervos Complementares) para identificar as estratégias exploradas quanto ao 

ensino da leitura e observar sua mediação durante a atividade. 

Nessa pesquisa, a autora pôde evidenciar que as orientações ao professor 

contidas no Documento do PNLD Acervos Complementares possibilitam ao docente 

conhecer de forma mais próxima os diversos livros que compõem os acervos não apenas 

informando-os sobre o que os livros poderão proporcionar ao aluno, mas também 

expondo reflexões sobre como o docente poderá mediar às situações de aprendizagem e 

desenvolvimento de suas crianças. Além disso, segundo a autora, o documento 
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demonstra que esse recurso possibilita a formação do leitor iniciante, atentando para a 

sua curiosidade, seu desejo de buscar por conta própria os livros. 

De acordo com a autora, mesmo conhecendo de forma incipiente esse recurso, as 

professoras investigadas consideravam importante o papel das obras quanto ao 

incentivo à leitura, bem como, suas contribuições acerca das reflexões sobre o Sistema 

de Escrita Alfabética.  

Segundo Albuquerque (2011), as docentes declararam que para ter acesso às 

obras era preciso ir à biblioteca, e os alunos dificilmente manuseavam os livros com 

autonomia, pois a maioria dos livros ficava na biblioteca, para garantir a sua 

conservação e não correr o risco dessas obras serem rasgadas ou mal utilizadas pelas 

crianças. 

 Ao analisar as mediações das professoras utilizando as obras no que se refere ao 

ensino da leitura, a autora observou que em suas práticas, nas quatro aulas observadas 

de cada professora, o uso dos livros, em sua maioria, estava relacionado ao momento da 

leitura deleite em que elas apresentavam algumas situações envolvendo exploração de 

algumas estratégias de leitura. Mesmo de forma incipiente, a autora constatou tentativas 

de desenvolver habilidades de leitura, desde a exploração do conhecimento prévio até 

habilidades mais elaboradas. Além disso, percebeu que as professoras procuravam a 

partir das obras refletirem, também, sobre o sistema de escrita alfabética. 

Em outro estudo, realizado por Silva (2013), diferentemente do que ocorreu na 

pesquisa de Albuquerque (2011), foi possível observar que as docentes utilizavam as 

obras complementares nas aulas de forma frequente e que as crianças tinham acesso aos 

livros das obras complementares de forma autônoma, mostrando reconhecer diversas 

obras trabalhadas e lidas pelo professor. 

Nesse estudo, Silva (op.cit.) analisou os critérios que as crianças usavam para 

escolher os livros para ler e os critérios que as crianças usavam para avaliar 

positivamente ou negativamente as obras complementares. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com uma professora do 2º ano do ensino fundamental, 

duas entrevistas coletadas com os alunos da referida professora, sendo uma entrevista 

antes da observação da aula da professora utilizando as obras complementares. Um dos 

pontos importantes destacado pela autora foi o fato do uso cotidiano das obras nas aulas 
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pela professora, o que favoreceu que as crianças falassem sobre as obras com 

propriedade, apresentando alguns critérios para escolha das mesmas.   

Ao identificar os critérios definidos pelas crianças sobre os aspectos negativos e 

positivos, a autora pôde definir algumas categorias. No que diz respeito aos aspectos 

positivos foram destacadas as seguintes: o livro é divertido / engraçado; o livro ensina 

coisas importantes; os desenhos são bons / os desenhos são engraçados; o personagem é 

bom; o livro tem rima. E no que refere aos negativos a autora destacou: o livro não é 

divertido / engraçado; os desenhos não são bons; o livro não tem rima; o livro é difícil; 

o livro é chato; o livro é longo; o livro está mentindo. (SILVA, 2013) 

Silva (2013) constatou, então, que as crianças apreciavam algumas 

características das obras, valorizando mais as que favoreciam a ludicidade através das 

rimas, das boas ilustrações e também por apresentarem saberes definidos pelas crianças 

como importantes.  

No que se refere aos aspectos negativos, observou que a falta de conhecimento 

de algumas obras possivelmente tenha levado as crianças a destacá-las como negativas. 

Além disso, enfatizou que o papel do professor para desenvolver o gosto e interesse pela 

leitura é fundamental, destacando que a definição dos critérios pelas crianças só foi 

possível porque na rotina da professora observada as obras eram trabalhadas 

diariamente. Ela verificou que quando a obra era lida pela professora em alguma aula, 

as crianças tendiam a apresentá-la como boa, chegando inclusive a lembrar da leitura 

feita em sala. Desse modo, o critério nível de complexidade (o livro é difícil) era 

relativizado pelo contato das crianças com os livros por meio de atividades da 

professora, que ajudassem-nos a compreender o texto. 

A Partir dos resultados apresentados por Silva (2013), é possível destacar que a 

presença das obras complementares nas salas de aula e o trabalho efetivo do professor 

com determinado recurso contribui para formação do leitor e consequentemente a 

formação cultural dos estudantes.  

Embora a pesquisa tenha demonstrado que há professores que usam os livros do 

PNLD Acervos Complementares, é preciso investigar, mais detalhadamente, como esse 

recurso está sendo utilizado pelos professores nas salas de aulas e ampliar a quantidade 

de pesquisas que evidenciem as estratégias didáticas utilizadas. Esse estudo, como foi 

afirmado anteriormente, propõe-se a contribuir com tal discussão. 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Tendo como ponto de partida o objetivo de investigar se as obras 

complementares estão efetivamente sendo usadas nas salas de aula, e, caso estejam 

presentes nesse ambiente, quais estratégias didáticas são utilizadas em situações de uso 

dos livros, refletimos acerca da importância do ensino da leitura nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e sobre a utilização de recursos didáticos distribuídos em todo país, 

como política nacional, que favoreçam tal ensino. As obras Complementares foram 

citadas como recursos que podem favorecer tal ensino. Dada a relevância desse 

Programa, é importante investigar os usos que são feitos desses livros. 

Para tanto, investigamos se os professores do ano 2 da rede municipal de 

Camaragibe conheciam o Programa - PNLD Acervos Complementares-2010. 

Procuramos identificar os motivos para o uso, ou não, desses recursos didáticos. Além 

disso, identificamos os objetivos didáticos subjacentes ao uso das obras 

complementares, investigamos os componentes curriculares e eixos de ensino da Língua 

Portuguesa contemplados, sobretudo o eixo de leitura, nas aulas de duas professoras, 

analisamos as estratégias didáticas utilizadas pelos docentes em situações de uso das 

obras complementares identificando os princípios didáticos subjacentes a essa prática e 

os recursos didáticos utilizados em sala, sobretudo, as obras complementares.  Bem 

como quais habilidades de leituras eram exploradas pelos docentes para a promoção da 

compreensão leitora, utilizando as obras complementares. 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos pretendidos nesta pesquisa, seguimos um enfoque 

qualitativo, explorando detalhadamente os dados observados. De acordo com Bogdan e 

Bilken (1994), a investigação qualitativa apresenta cinco características principais, 

embora nem sempre todas sejam contempladas em todas as investigações. Segundo os 

autores, “A questão não é de se determinada investigação é ou não é qualitativa: trata-se 

sim de uma questão de grau” (p. 47). 

As características elencadas pelos autores são as seguintes: a fonte direta de 

dados é o ambiente; a investigação qualitativa é descritiva; os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 
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produtos; os dados são analisados de forma indutiva; o significado é de importância 

vital na abordagem qualitativa.  A seguir, cada uma dessas características será descrita. 

 

1 - A fonte direta de dados é o ambiente natural  

 

 Na pesquisa qualitativa, o investigador é instrumento principal da construção de 

dados, ele não pode dissociar as ações dos seus contextos para não perder o significado 

da sua busca. O ambiente é complexo e é o investigador que faz a seleção do que é 

relevante neste ambiente. É o investigador que registra o que vai ser fonte de discussão. 

Ao fazer tal seleção, outros aspectos desse ambiente são desconsiderados. Desse modo, 

embora a pesquisa ocorra em ambiente natural, há sempre um recorte dos fenômenos 

relativos a ele.  

 Nesta pesquisa, o foco é o uso das obras complementares no ensino da leitura. 

Dessa forma, embora os dados tenham sido construídos com base nas aulas observadas 

em ambiente natural, a sala e aula, nem tudo o que aconteceu nessas aulas foi objeto de 

categorização. 

 

2 – A investigação qualitativa é descritiva 

 

À medida que o investigador entra em contato com o espaço da pesquisa, busca 

organizar o que apreende. Os dados, desse modo, são construídos com base em 

descrições detalhadas do que ocorreu. 

Nesta pesquisa, que focou nas cenas de sala de aula, foi necessário descrever 

com muito detalhe todos os momentos em que foram realizadas atividades de ensino de 

leitura, sobretudo quando as obras complementares foram utilizadas. Para isso, foi 

necessário recorrer à técnica da videogravação, para, posteriormente, elaborar relatórios 

descritivos de tudo o que foi possível apreender durante as aulas e durante as 

entrevistas. 

 
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tem potencial para 

constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objeto de estudo (BOGDAN e BILKEN, 

1994, p. 48). 
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Faz parte, portanto, da pesquisa qualitativa a descrição dos dados, que é feita de 

forma a privilegiar aspectos que são relevantes ao objeto. O modo como são registrados 

os dados não é neutro. Ele carrega as concepções do investigador e as marcas das 

posições teóricas que ele tem. 

 

3 – Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos.  

 

Os dados, na pesquisa qualitativa, vão sendo organizados com base no que vai 

sendo reconhecido como relevante ao longo dos processo. Não há categorias fechadas 

de início, elas vão sendo criadas e recriadas porque são os processos que interessam e os 

processos são mais abertos que os produtos. As análises dos produtos dão subsídios para 

que se entendam os processos. 

Nesta pesquisa, o trabalho do professor era o foco de atenção. A compreensão 

das estratégias utilizadas e das razões para o uso dessas estratégias era mais importante 

do que simplesmente a classificação de tais estratégias. As classificações, que 

culminaram em categorias, serviram para uma melhor visualização do que ocorria nas 

aulas, mas o foco central era na análise de como ocorriam os diferentes tipos de 

situações didáticas. 

 

4 - Os dados são analisados de forma indutiva 

 

Os investigadores tendem a analisar os seus dados de forma indutiva, de maneira 

que os dados vão sendo reorganizados na busca de agrupar informações inter-

relacionadas que vão gerando significados para construção do sentido das questões 

pesquisadas. De acordo com Bogdan e Bilken (op. cit.): 

 
O processo de análise dos dados é como um funil: as coisas estão 
abertas de início (ou no topo) e vão-se tornando mais fechadas e 

específicas no extremo. O investigador qualitativo planeja utilizar 

parte do estudo para perceber quais são as questões mais importantes. 

Não presume que se sabe o suficiente para reconhecer as questões 
importantes antes de efectuar a investigação (p. 50). 
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Nesta pesquisa, durante todo o processo de análise dos relatórios de aula, as 

categorias segundo as quais os dados foram organizados foram postas em cheque, de 

modo que mudavam, à medida que um novo olhar era construído sobre os fenômenos 

investigados. 

 

5 – O significado é de importância vital na abordagem qualitativa 

 

A investigação qualitativa busca continuamente questionar os sujeitos de 

investigação na procura de exprimir as experiências do ponto de vista do informador. As 

aparências são ponto de partida para entender os processos, e com base nelas, é iniciado 

o estudo do que pode estar por trás delas. Neste caso, a busca pelos significados que os 

sujeitos dão a esta aparência é fundamental. 

Desse modo, as entrevistas foram cruciais, nesta pesquisa, para aprofundamento 

de um olhar sobre o objeto investigado. 

Em suma, as ideias discutidas pelos autores sobre a investigação qualitativa 

foram cruciais para a definição da metodologia de investigação. No entanto, não foi 

negada a importância da quantificação de dados para uma melhor visão da totalidade da 

prática das professoras. As situações de sala de aula também foram analisadas com foco 

no que era reincidente ou esporádico, tendo-se, para isso, lançado mão de estratégias de 

quantificação. 

Os procedimentos da pesquisa foram organizados nas seguintes etapas: 

 

 Aplicação de um questionário com 31 professores 2º ano do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino de Camaragibe; 

 Entrevistas com duas professoras do 2º ano do Ensino Fundamental; 

 Observação das práticas pedagógicas de duas professoras que utilizavam as 

obras complementares. 

 

O campo escolhido para realizar a investigação foi a rede municipal de ensino de 

Camaragibe. Nesta Rede, o currículo foi elaborado com participação dos professores e 

no documento há orientações curriculares que priorizam o ensino da leitura e produção 

de textos desde o início do Ensino Fundamental (CARVALHO, 2012). 
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Os sujeitos da pesquisa foram professores do 2º ano do Ensino Fundamental. A 

escolha desse segmento de ensino se deve a considerarmos que os estudantes desse ano 

estão consolidando o sistema de escrita alfabética (SEA), ou seja, estão iniciando a 

leitura de texto com autonomia, bem como, estão em processo de desenvolvimento de 

algumas habilidades de leitura. Buscávamos entender como se dava o trabalho de ensino 

de leitura em turmas que estavam em processo de consolidação da alfabetização. 

Assim, como foi um dos nossos objetivos investigar se os professores utilizavam 

os livros dos acervos das obras complementares para o ensino da leitura, e 

reconhecendo que esses recursos foram destinados, em 2010 e 2013, para o 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino Fundamental, optamos pelo segundo ano.  

A seguir, detalharemos os procedimentos de coleta dessa pesquisa. 

 

 

5.2 SUJEITOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

5.2.1 Caracterização dos sujeitos  

 

Inicialmente participaram desse estudo 31 professores do 2º ano da rede 

municipal de Camaragibe. Esses docentes responderam um questionário utilizado para 

identificar se os professores dessa referida rede de ensino conheciam os acervos das 

obras complementares e se faziam uso desses acervos em sua prática pedagógico, bem 

como os motivos para uso ou não desse recurso.  

Em 2013, ano da coleta dos dados desta pesquisa, 56 professores lecionavam no 

2º ano das series iniciais e destes, 31 (55,5%) responderam ao questionário. Tal 

percentual nos dá um poder de generalização das conclusões sobre o uso dessas recursos 

didáticos.  

Dentre esses 31 professores que participaram inicialmente respondendo a um 

questionário, convidamos duas professoras para participar da etapa seguinte, que 

constou de entrevistas semi-estruturadas e observação das aulas. Optamos por convidar 

professores que tenham declarado nos questionários fazer uso dos livros das obras 

complementares mais de uma vez por semana, sendo um dos seus objetivos o ensino da 

leitura. 
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Os dois sujeitos da pesquisa doravante serão denominados professora A e 

professora B. Ambas as professoras atuavam no 2º ano do ensino Fundamental, 

possuíam mais de 20 anos de experiência no magistério. A professora A era formada em 

Licenciatura em Geografia e a professora B, em Pedagogia há mais de 20 anos. Elas 

declararam que tinham uma prática de leitura constante em suas salas de aulas.  

A professora A lecionou nos últimos três anos em turmas do ciclo de 

alfabetização e no referido ano de coleta dessa pesquisa lecionava no 2º ano do Ensino 

Fundamental em dois turnos da mesma rede de ensino. A professora B também 

lecionava em dois turnos da mesma rede de ensino, mas além do 2º ano também foi 

docente no 4º ano do Ensino Fundamental. As referidas docentes participaram das 

formações do Pacto Nacional para Alfabetização no ano de coleta desse estudo.  A 

professora B também fez parte de outra pesquisa coordenada pelas professoras Telma 

Ferraz Leal, Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves Pessoa e Ester Rosa, intitulada “Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: formação de professores e impactos 

sobre a prática docente”, na qual estão sendo discutidas não apenas as estratégias 

didáticas envolvendo as obras complementares, mas também outros aspectos 

relacionados à formação continuada de professores e ao ensino da leitura e da escrita 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

5.2.2 Questionário 

 

O questionário é um importante instrumento de coleta de dados para uma 

pesquisa social. Serve para gerar dados úteis para análise, ajudando a fortalecer 

determinada afirmação ou declaração, sobretudo quando se trata de um estudo com 

quantidade grande de sujeitos. Ele é composto por um conjunto de perguntas pré-

elaboradas, ordenadas e consistentes, relacionadas aos objetivos da pesquisa. Nesta 

pesquisa, esse instrumento de coleta teve como objetivo suscitar dos informantes 

respostas sobre o tema da pesquisa. Segundo Chizzotti (1998, p. 55), o questionário “É 

uma interlocução planejada”. 

O referido autor destaca três pontos importantes e necessários para obter um 

bom desempenho ao buscar dados por meio de um questionário. Primeiramente, o 

pesquisador precisa ter clareza sobre as informações que está procurando, para que 
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possa planejar e construir seu instrumento, no intuito de esgotar aspectos importantes 

dos dados que poderão beneficiar suas análises. Para tanto, segundo o autor, é preciso 

também que o informante compreenda claramente as questões propostas. Desse modo, é 

preciso que a linguagem esteja acessível e que o conteúdo abordado nas perguntas seja 

de seu conhecimento. E por fim, o questionário precisa apresentar-se com uma estrutura 

lógica e organizada: as perguntas devem obedecer a uma progressão de maneira que 

tenha uma articulação entres as mesmas. 

 Existem três opções de perguntas para o questionário: abertas, semi-abertas e 

fechadas. Nesta pesquisa, optamos pelas perguntas semi-abertas, por apresentarem 

melhores condições para busca das informações necessárias. Esse tipo de pergunta parte 

de uma questão fechada e depois o respondente justifica ou analisa sua própria resposta. 

Desse modo, aplicamos um questionário com perguntas semi-abertas a 

31docentes do segundo ano da rede municipal de Camaragibe (55,5%).  A aplicação do 

instrumento foi realizada nas próprias escolas, com a anuência da secretaria de 

Educação de Camaragibe, que disponibilizou uma lista com os nomes das escolas, 

endereços e quantidade de turmas do ciclo de alfabetização. Com base nesta lista, foram 

realizadas as visitas às escolas. O primeiro contato era com os gestores das escolas para 

apresentar a carta de anuência da secretaria de Educação e em seguida eram contactados 

os professores em seu ambiente de trabalho, a sala de aula, convidando-os a responder o 

questionário.  

Ao apresentar os questionários, era exposta a fotografia da caixa de obras 

complementares com os livros e o manual que acompanhava os acervos 

complementares. O primeiro questionamento era se o docente conhecia aquele material. 

Eram dadas informações gerais sobre os objetivos da pesquisa e era disponibilizado o 

questionário para que fosse respondido. O docente podia utilizar o tempo que julgasse 

necessário para responder o questionário. Geralmente, tal contato ocorria no intervalo 

entre as atividades de sala de aula do professor ou durante a merenda/recreio. Os 

professores decidiam qual era o momento mais oportuno. 

Durante a coleta dos questionários, foram visitadas 21 escolas da cidade de 

Camaragibe, e em 18 dessas foi possível coletar uma quantidade considerável de dados 

referentes ao uso desse recurso didático pelos professores na referida rede de ensino. 
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Como já mencionamos anteriormente, 31(55,5%) dos professores que lecionavam no 2º 

ano do Ensino Fundamental em 2013 responderam ao questionário.  

Com as informações coletadas, verificamos se os professores do ano 2 da rede 

municipal de Camaragibe conheciam o Programa - PNLD Acervos Complementares-

2010. Além disso, buscávamos identificar quais professores diziam utilizar as obras 

complementares e quais diziam não utilizar, considerando inicialmente os motivos para 

o uso ou não uso desses recursos didáticos. Desse modo, foi possível confirmar algumas 

afirmações e declarações quanto à aceitabilidade desse recurso pelos professores. O 

questionário também ajudou-nos a identificar quais objetivos didáticos os professores 

indicavam para o uso desses recursos.  

A partir desses dados, construímos quadros que nos ajudaram a organizar e 

analisar os mesmos, identificando os motivos para o uso dos acervos complementares. 

Foram também utilizados esses dados para a escolha dos dois professores que 

participaram da fase seguinte da construção dos dados. Foram realizadas entrevistas 

com duas docentes que afirmaram usar as obras complementares com frequência para o 

ensino da leitura.  

 

5.2.3  Entrevista 

 

A entrevista é uma conversa, com o propósito de que uma das pessoas obtenha 

informações a respeito de um determinado assunto. “É um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 

tratamento de um problema social”. (Lakatos e Marconi, p. 197, 2007). 

Nesta pesquisa, optou-se pelo uso de entrevista semi-estruturadas que, de acordo 

com Ludke e André (1986), é mais adequada aos trabalhos que se faz atualmente em 

Educação, pela sua flexibilidade, permitindo, assim, que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações no momento da coleta dos dados. 

Os autores que tratam sobre entrevista também salientam o caráter interativo que 

permeia a entrevista. Esse procedimento gera influências recíprocas entre quem 

pergunta e quem responde. Nesse sentido, é importante que o investigador tome alguns 

cuidados necessários para tornar fidedigna a coleta dos dados. Ludke e André (1986) 

elencam alguns destes: 
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1- Respeito ao entrevistado, tanto no cumprimento do local e dos horários 

marcados quanto ao sigilo e anonimato; 

2- Respeito ao universo de quem fornece as informações, as opiniões e impressões; 

3- Cautela do entrevistador para que não ocorra imposição de uma problemática. 

 

A partir das entrevistas, identificamos, mais detalhadamente, os motivos para o 

uso desse recurso didático, sob o ponto de vista dos professores. Como descrevemos 

anteriormente, entrevistamos dois professores. O contato inicial para realizar as 

entrevistas foi por telefone. Nesse momento convidamos aquelas professoras que 

disseram usar com frequência os livros das obras complementares para o ensino da 

leitura e outros objetivos didáticos. As entrevistas foram realizadas no próprio ambiente 

de trabalho, a sala de aula, antes do horário da aula e duraram em média vinte a vinte e 

oito minutos. Foram realizadas perguntas sobre aspectos relacionados ao uso dos 

acervos complementares para o ensino da leitura.  

As perguntas foram elaboradas no intuito de identificar os conhecimentos 

revelados pelos informantes sobre os acervos complementares. A partir dessas questões, 

buscou-se entender como esse recurso estava sendo utilizado pelos professores, que 

conteúdos eram elencados, suas maiores dificuldades na utilização, se houvesse. A 

partir dos seus depoimentos, foi realizada uma análise detalhada de suas estratégias 

didáticas. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, e a partir das interpretações das 

mesmas foi possível dialogar com as evidências observadas nas aulas. 

 

5.2.4 Observações da prática docente 

 

 De acordo com Vianna (2003), “a observação é uma das mais importantes fontes 

de informações em pesquisas qualitativa em educação” (p. 12). Mas é preciso, segundo 

o autor, estar atento aos cuidados que se deve tomar, pois é a partir das anotações 

detalhadas que os dados vão sendo construídos, e a qualidade desses dados dependerá 

das habilidades de observar do pesquisador e da sua consciência sobre o que está 

procurando no campo de observação. 
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Ao observar não basta simplesmente olhar. Deve, certamente, saber 

ver, identificar e descrever diversos tipos de interações e processos 

humanos. Além disso, com mostra Patton (1997), é importante que, no 
seu trabalho de campo, observador possua suficiente capacidade de 

concentração, paciência, espírito alerta, sensibilidade e, ainda, 

bastante energia física para concretizar a tarefa. (VIANNA, 2003, p. 
12) 

 

Vianna (op. cit.), apoiando-se na perspectiva de Flick (1999), expõe as seguintes 

dimensões relativas aos procedimentos de observação: 

 

 Observação oculta versus observação aberta; 

 Observação não-participante versus observação participante; 

 Observação sistemática versus observação não-sistemática; 

 Observação in natura (naturalista) versus observação situações artificiais 

(laboratório); 

 Auto-observação versus observação do outro. 

 

Para atender ao propósito da pesquisa, optamos por uma observação aberta, já 

que o pesquisador, para obter os dados dessa pesquisa, precisa compor o locus da 

investigação. As professoras e estudantes tinham ciência de que o papel da pesquisadora 

era observar as aulas. As gravações foram realizadas com anuência de todos os 

envolvidos. 

A observação foi não-participante e naturalística, pois foi realizada na própria 

sala de aula, sem  interferência direta no processo de interação entre professor-aluno. 

No entanto, tínhamos clareza de que a presença de um observador modifica em algum 

grau a dinâmica do grupo observado. Para minimizar tal efeito, foi dito para a 

professora que não haveria, durante as observações, interferência da observadora. 

A observação não-participante favorece a intensidade dos registros. Para tanto, 

o observador precisa direcionar sua observação para algumas questões que devem ser 

consideradas ao longo de todo o trabalho da coleta. São elas: “O que deve ser 

efetivamente observado? Como proceder para efetuar o registro dessas observações? 

Quais os procedimentos a utilizar para garantir a validação das observações? Que tipo 
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de relação estabelecer entre o observador e o observado, qual a sua natureza e como 

implementar essa relação?”. (VIANNA, 2003, p. 20) 

Além dessas questões, considerando que nesta pesquisa optamos por uma 

observação sistemática, o foco de atenção recaiu nos aspectos relacionados ao objeto de 

pesquisa. Não houve registro no diário de comportamentos e atitudes relativos a outros 

fenômenos.  

Foram observadas 10 aulas de cada professora. Iniciamos as observações das 

aulas da professora A no primeiro semestre de 2013 e encerramos no início do segundo 

semestre de 2013 e a coleta da professora B foi realizada após as observações da 

professora A. Em média, observarmos duas a três aulas por semana, combinadas com as 

referidas docentes, muito embora em algumas ocasiões tenhamos observado apenas uma 

vez por semana, por causa de questões de organização escolar e outros imprevistos. As 

aulas eram videogravadas e eram feitos registros no caderno de campo. Depois, os 

vídeos eram transcritos e, com base nas transcrições e anotações, eram elaborados os 

relatórios de aula. Por fim, os relatórios eram lidos e os dados eram categorizados. 

Por meio desse procedimento, examinamos as estratégias didáticas utilizadas 

pelos docentes em situações de ensino da leitura em que as obras complementares foram 

utilizadas.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para o tratamento dos dados, os questionários, as transcrições das entrevistas e 

os relatórios de aula foram lidos e, com base em cada um dos instrumentos, foram 

elaboradas as categorias. Depois da elaboração das categorias, foram construídos 

quadros e todo o material foi relido, para sistematização dos dados, que foram  

agrupados quanto a critérios construídos no trabalho de reflexão qualitativa acerca do 

ensino da leitura em que as obras complementares foram utilizadas. 

Inicialmente, realizamos uma primeira leitura dos dados contidos nos 

questionários, a fim de identificar os motivos do uso das obras complementares nas 

salas de aula. Além disso, verificamos a incidência do uso das mesmas para o 

tratamento dado à leitura pelos docentes. 
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Em seguida, a partir das entrevistas, observamos os conhecimentos e 

concepções revelados pelas docentes acerca das contribuições que essas obras podem 

oferecer, ou não, para o ensino da leitura. Ao analisar as respostas dos professores, 

construímos  nossas interpretações sobre o que essas docentes entendiam por ensino da 

leitura e como relacionavam tal entendimento ao tratamento dado às obras 

complementares. 

A partir das observações das aulas de duas professoras, analisamos as 

estratégias didáticas utilizadas pelas mesmas para o ensino da leitura, bem como 

identificamos se foram desenvolvidas estratégias de leitura a partir do uso das obras 

complementares. As análises gerais sobre as estratégias de ensino da leitura foram 

importantes para melhor entendermos os usos das obras complementares de forma 

contextualizada. 

 As categorias construídas a partir da leitura e interpretação dos dados por meio 

dos instrumentos citados acima possibilitaram observar, primeiramente, os recursos 

didáticos utilizados pelas docentes nas aulas; quais princípios foram contemplados para 

o ensino da leitura; quais eixos de ensino e componentes curriculares foram 

considerados nos momentos de uso das obras complementares; quais as modalidades de 

leitura e as atividades realizadas, assim como as habilidades contempladas nessas 

atividades. Como já foi anunciado, as categorias foram construídas a partir da leitura 

exaustiva dos relatórios e transcrições de entrevistas, mas também foram orientadas pela 

leitura de obras de autores que tratam do ensino da leitura em uma perspectiva 

sociointeracionista e das classificações das orientações disponibilizadas em documentos 

curriculares brasileiros
1
.  

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Baseado nas categorias da pesquisa intitulada: Alfabetização e ensino de língua portuguesa: 

investigando o currículo no Brasil Alfabetização; gêneros discursivos; currículo. Coordenada pelas 

profª.(s) Drª.(s) Telma Ferraz Leal e Ana Carolina Perrusi Alves Brandão (2012) 
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6. AS OBRAS COMPLEMENTARES NOS CONTEXTOS ESCOLARES  

 

Como foi explicitado na Introdução desta Dissertação, nesta pesquisa buscou-se 

investigar se os livros adquiridos pelo MEC no Programa PNLD - Obras 

Complementares estão sendo usadas nas salas de aula, e, caso estejam presentes nesse 

ambiente, com que objetivos didáticos e a partir de quais estratégias didáticas. 

Objetivou-se, portanto: 

 

 Investigar se professores do ano 2 da rede municipal de Camaragibe conhecem o 

Programa - PNLD Acervos Complementares;  

 Identificar se os professores utilizam as obras complementares e os motivos para 

o uso, ou não, desses recursos didáticos; 

 Identificar os objetivos didáticos subjacentes ao uso das obras complementares; 

  Investigar quais componentes curriculares e eixos de ensino da Língua 

Portuguesa são contemplados a partir do uso das obras complementares; 

 Analisar a prática docente, identificando os princípios didáticos subjacentes a 

essa prática e os recursos didáticos utilizados em sala, sobretudo, as obras 

complementares; 

 Analisar as estratégias didáticas utilizadas pelos docentes em situações de ensino 

em que as obras complementares são utilizadas, sobretudo, no eixo compreensão 

de texto; 

 Identificar quais habilidades de leitura são exploradas pelos docentes para a 

promoção da compreensão leitora, com a utilização das obras complementares. 

 

 Neste capítulo, são abordados os quatro primeiros objetivos citados acima. Para 

tal, são discutidos os dados dos questionários aplicados a 31 professores da Rede 

Municipal de Ensino de Camaragibe, e das entrevistas e observações das duas 

professoras selecionadas. Desse modo, neste capítulo, buscaremos apresentar dados 

sobre a utilização das obras no cotidiano das escolas, com foco nas razões para a 

utilização, ou não, desses materiais e nos objetivos didáticos subjacentes a tais usos. 

Quanto aos objetivos, serão inseridas reflexões sobre os componentes curriculares 
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contemplados e os eixos de ensino da Língua Portuguesa. A relevância de tais análises 

reside, sobretudo, na busca de investigar as aproximações ou distanciamentos entre os 

propósitos declarados no Programa de distribuição das obras e as intenções pedagógicas 

dos professores do segundo ano do ciclo de alfabetização. 

 

6.1 AS PROFESSORAS CONHECEM AS OBRAS COMPLEMENTARES? O QUE 

ACHAM DELAS? POR QUE UTILIZAM OS LIVROS? COM QUAIS OBJETIVOS? 

 

Como mencionamos anteriormente, participaram da primeira etapa desse estudo 

31 professores do 2º ano da rede municipal de Camaragibe. Tal quantidade corresponde 

a mais de 50% dos professores dessa etapa de escolaridade das escolas municipais da 

cidade.  Desses que responderam o questionário, 30 docentes (96,77%) afirmaram que 

conheciam os acervos, quando viram a foto apresentada. Desses, um afirmou ter visto o 

material na escola, mas ainda não ter utilizado. Apenas um professor afirmou não 

conhecer as obras complementares.  Os demais professores, declararam que as obras 

complementares têm sido utilizadas nas aulas ministradas. No quadro a seguir é possível 

verificar que 61,3% indicaram usar uma ou mais vezes a cada semana. 

 

Quadro nº 1:  A frequência do uso dos acervos complementares 

 

A frequência do uso dos acervos complementares 

Usava frequentemente (uma vez ou mais por 

semana) 

19 (61,3%) 

Usava frequentemente, mas sem regularidade 6  (19,4%) 

Usava frequentemente (mais de uma vez a cada 

quinze dias) 

2 (6,4%) 

Não usava com frequência (raramente) 2 (6,4%) 

Nunca tinha utilizado, apesar de conhecer 1 (3,2%) 

Nunca tinha utilizado (Não conhecia as obras) 

complementares) 

1 (3,2%) 

Total 31 (99,9%) 

Fonte: Albuquerque (2014) 
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Considerando os depoimentos dos docentes, é possível concluir que esse 

material era utilizado com frequência (87,1%), embora alguns (19,3%) tenham dito que 

o uso não era muito regular, não havendo uma informação mais precisa sobre a 

frequência.  

Dois professores (6,4%) afirmaram que não usavam com frequência os acervos 

complementares porque achavam que o nível dos estudantes não condizia com o que 

esperavam para o 2º ano do Ensino Fundamental, pois as crianças ainda não sabiam ler.  

No livro de orientações que acompanha as obras, é dito que um dos objetivos do 

Programa é suprir as salas de aula com materiais que ajudem o professor a planejar 

atividades para o ensino do Sistema de Escrita Alfabética: 

 

Durante o ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano), o objetivo do professor deve 

ser o de promover o ensino do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), mas não 
basta levar o aluno a dominar a tecnologia da escrita. É primordial também 

fazer uso da escrita nas interações sociais. Assim, o contato com a 

diversidade de gêneros e as situações de leitura e produção de textos pode 

ampliar a possibilidade de o aluno recorrer à tecnologia da escrita segundo 

suas necessidades comunicativas. As Obras Complementares, aliadas a outros 

recursos que estão ao alcance do professor, podem ser um material que 

possibilite atingir esse objetivo. (BRASIL, 2012, p. 21) 

 

De fato, há, no acervo, obras que exploram palavras obedecendo à ordem 

alfabética, além de livros que contemplam em seus textos brincadeiras com as 

semelhanças sonoras e gráficas entre palavras, parlendas, trava-línguas, poemas, que 

possibilitam a reflexão fonológica e o desenvolvimento de atividades sistematizadas 

com o objetivo de refletir sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética. A 

valorização desse tipo de obra evidencia que um dos objetivos do Programa é, de fato, 

contribuir para o ensino da base alfabético. 

Soares, Vieira e Leal (2013), ao investigarem o uso de obras complementares 

por professores identificaram que há professores que fazem uso das obras 

complementares para refletir sobre o Sistema de escrita Alfabética, articulando o uso 

desses recursos com outros recursos didáticos, como jogos e fichas de atividades. 

Vê-se, pois, que subjacente ao material há uma defesa da alfabetização na 

perspectiva do letramento, pois ao mesmo tempo contribui para a apropriação do 

sistema da escrita oportuniza acesso ao mundo da escrita através de diferentes tipos de 
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textos que tanto serve de instrumento para o desenvolvimento da escrita, quanto para a 

inserção social cotidiana dos estudantes. 

É possível que os docentes que declararam o não uso dos livros porque os alunos 

ainda não sabiam ler não conhecessem as obras suficientemente para encontrar 

possibilidades de uso dos livros com tal propósito. Outra hipótese é que tenham uma 

concepção de alfabetização pautada na ideia de que no processo de alfabetização há 

uma ordem na apresentação das unidades linguísticas e que os textos só devem ser 

apresentados aos aprendizes após a consolidação da aprendizagem das letras e sílabas, 

como é preconizado pelos métodos sintéticos, tal como discutido anteriormente. 

Nesse caso, é possível que haja uma diferença de pressupostos didáticos 

apontados no texto de orientações do Programa e o que esses professores concebem. O 

Programa defende uma alfabetização na perspectiva do letramento e alguns professores 

assumem uma perspectiva de alfabetização em uma abordagem sintética. Desse modo, 

há uma tensão entre as necessidades desses professores e os recursos didáticos 

disponibilizados.  

Tal tensão, no entanto, não foi identificada no discurso dos demais professores. 

Além disso, 14 professores (45,1%) destacaram como uma qualidade da obra a 

possibilidade de realizar atividades de ensino da base alfabética, contradizendo o que os 

dois professores tinham afirmado. Vê-se, portanto, que diferentes concepções sobre 

alfabetização implicam na aproximação ou não entre a prática docente e a utilização de 

recursos didáticos presentes nas escolas. 

Os outros professores também não viam incompatibilidade entre o uso das obras 

e a presença de crianças não alfabéticas em sala de aula. Eles apontavam vários motivos 

para o uso das obras. O motivo que apareceu com maior frequência foi o fato de o 

material favorecer a formação de leitores. A ênfase dos professores era na possibilidade 

de viabilizar um trabalho voltado para o desenvolvimento de compreensão de textos e 

desenvolvimento do gosto pela leitura. Tal modo de encarar o uso das obras é coerente 

com um dos objetivos estabelecidos pelo PNLD- Obras complementares. 

 

Os livros dos acervos não foram inscritos para o professor, com o objetivo de 

concretizar um plano de curso de estabelecer os roteiros de suas respectivas 
aulas. Nenhum deles pretende, portanto, nem cobrir, por si só, todo um 

programa, nem propor a professor e alunos um apoio didático permanente 

para o cotidiano da sala de aula. Na verdade foram inscritos diretamente para 
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os jovens leitores, inclusive os iniciantes; e é a essas crianças que eles 

pretendem seduzir, informar, divertir, convencer, etc. (BRASIL, 2009, p. 9).  

 

De acordo com a publicação que acompanha os livros (Brasil, 2009), pesquisas 

demonstram que, “[...] ao contrário das crianças de camadas populares, as de classe 

média e alta chegam à escola, já familiarizadas com o mundo da escrita, exatamente 

porque, em seus ambientes domésticos, os livros e a cultura letrada estão 

cotidianamente presentes”. (op. cit., p. 10). Dessa forma, as obras complementares 

possibilitam, segundo o que é declarado no Programa, uma experiência de descobertas e 

contatos com obras que ampliam significativamente o contato com livros. 

Nas orientações ao professor, é dito que o docente pode criar situações em que a 

criança seja levada a desenvolver habilidades de leitura: dar opiniões, antecipar o que 

acha que vai acontecer, realizar inferências.  Assim, fica claro que um dos objetivos da 

obra é desenvolver capacidades de compreensão de textos. 20 professores (64,5%) 

disseram que um bom motivo para usar as obras era que elas ajudavam a formar 

leitores, ou seja, esses docentes focaram, sobretudo, o eixo da leitura.  

O eixo de produção de textos foi apontado por três professores (9,7%). Os 

professores mencionaram que exploram esses recursos para trabalhar os gêneros 

textuais, ampliando o repertório de textos que fazem parte do contexto em que os 

estudantes estão inseridos, como suporte para a produção textual e para atividades 

diversificadas. A diversidade textual que encontramos nos acervos complementares, 

para esses docentes, possibilitam exploração dos mesmos para o trabalho com produção 

textual. 

A possibilidade de uso das obras complementares para o ensino de diferentes 

conteúdos curriculares também foi bastante recorrente (64,5%). Esse argumento 

aproxima-se bastante do que é apontado no documento de orientações do Programa: 

 

Ainda nesse período de escolarização, a criança deve ter o primeiro contato 

com conhecimentos de diversas áreas, porém, estes não devem ser tratados de 
forma fragmentada. A ênfase deve ser dada ao desenvolvimento de 

habilidades e competências, para que os conteúdos possam emergir de forma 

integrada. Portanto é necessário envolver as crianças em um universo rico de 

possibilidades de aprendizagens mediante um trabalho interdisciplinar. 

(BRASIL, 2012, p. 21) 
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Mencionamos, em capítulos anteriores, que documentos oficiais como as 

diretrizes Curriculares Nacionais para Educação (2013) enfatizam que a escola precisa 

acolher diferente saberes para garantir uma formação integral.  Além disso, autores 

como Kleiman e Moraes (2009) e Corsino (2007) afirmam que os professores sentem a 

necessidade de incluir em suas práticas cotidianas uma abordagem interdisciplinar, no 

entanto, as lacunas da sua formação inicial dificulta a ação interdisciplinar do professor. 

No quadro abaixo pode-se visualizar melhor os objetivos explicitados pelos 

professores da rede municipal de Camaragibe ao trabalharem com as obras 

complementares. 

 

Quadro nº 02: Os objetivos para o uso das obras complementares 

 

Para quais objetivos usa as obras complementares 

Objetivos Professores* 

Ensinar leitura (compreensão de textos) 20 (64,5%)  

Ensinar o sistema de escrita alfabética  14 (45,16%) 

Ensinar produção de textos 03 (9,7%) 

Ensinar conteúdos das diferentes 

disciplinas 

20 (64,5%) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

* Alguns professores mencionaram mais de um objetivo por essa razão o total de objetivos citados não é 

igual ao total de professores. 

 

O PNLD – Obras complementares, portanto, considera três finalidades básicas 

para o uso de recursos didáticos. São elas: processo de alfabetização e da formação do 

leitor; ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares; acesso do aluno ao mundo da 

escrita e à cultura letrada. (BRASIL, 2012) Como demonstra o quadro acima, tais 

finalidades são reconhecidas pelos docentes, algumas com maior destaque que outras, 

mas todas são contempladas.  

Os questionários com os 31 professores, portanto, evidenciaram que a utilização 

das obras complementares era frequente no cotidiano da escola, pois apenas dois 

professores (6,4%) afirmaram não usar com frequência os livros por não considerarem 
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adequados, uma professora (3,2%) identificou a caixa dos acervos na escola, mas ainda 

não tinha utilizado e um professor (3,2%) disse que não conhecia o acervo. 

Quanto aos propósitos relativos ao uso dos livros, foi possível encontrar pistas 

de que as professoras reconheciam, nas obras, possibilidades de trabalho voltadas para 

objetivos relativos aos diferentes eixos de ensino da Língua Portuguesa e para o 

tratamento de diferentes componentes curriculares. Desse modo, foi recorrente a 

afirmação de que seria possível usar os livros para ensinar o Sistema de Escrita 

Alfabético e para desenvolver capacidades de leitura de textos e ampliação dos 

conhecimentos pelos estudantes. As duas dimensões da alfabetização, portanto, foram 

citadas pelos docentes que responderam o questionário.  

Para aprofundar ainda mais essas reflexões sobre as finalidades de uso das obras 

complementares, buscou-se explorar detidamente as entrevistas das duas docentes.  

Para compreender melhor como tais recursos faziam parte da rotina das aulas 

das duas professoras elencamos alguns pontos para discussão destacados nas 

entrevistas: 

 

1. Onde conheceu as obras complementares; 

2. Conhecimento sobre a publicação que acompanha as obras complementares;  

3. Exploração dos objetivos didáticos através das obras complementares;  

4. O acesso aos livros pelos estudantes de forma autônoma; 

5. Os conteúdos curriculares trabalhados a partir das obras complementares;  

6. Situações didáticas vivenciadas a partir dos livros das obras complementares; 

7. As dificuldades na utilização das obras complementares; 

 

A professora A afirmou que conheceu as obras complementares por meio da 

informação dada pela diretora da escola, que informou quando o material chegou na 

unidade de ensino.  

 

Eles chegaram na escola via prefeitura, a gestora da escola comunicou que tinham chegado 
novos títulos, e assim, foi aberto, disponibilizados pra os professores manusearem, escolherem 

aqueles títulos. (Entrevista, professora A) 
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A professora B passou a utilizar esses recursos didáticos ao observar outra 

docente utilizando-os em sua sala de aula. Não houve, para essa docente, uma 

informação vinda da direção da escola sobre o material. 

As duas docentes, portanto, conheceram as obras complementares no ano em 

que elas chegaram á rede de ensino (2010). No entanto, nenhuma das duas conhecia ou 

tinha manuseado a publicação que acompanhou os acervos complementares até 

participarem desse estudo. Assim, fica evidente que as docentes usavam os livros 

segundo suas próprias concepções. As aproximações em relação ao que está posto no 

documento orientador aparecem porque as docentes já tinham adotado os mesmos 

princípios defendidos no Programa e não porque tenham sido influenciadas pelo 

documento orientador.  

Como discutiremos no próximo capítulo, a partir da caracterização das suas 

práticas, observamos, de forma geral, que era recorrentes atividades de leitura em suas 

aulas, e que a professora A se aproximou mais de uma perspectiva interacionista durante 

as atividades de leitura. A professora B, apesar da leitura de livros literários ter sido 

uma atividade permanente, tinha dificuldades para mediar as situações de leitura. 

Mesmo assim, as duas elencaram alguns dos princípios fundamentais para o ensino da 

leitura.   

 As docentes foram questionadas sobre os objetivos didáticos que eram 

contemplados no momento em que faziam uso dos acervos complementares. A 

professora A deixou claro o uso das obras para o ensino da leitura de textos, embora 

também tenha declarado que tais recursos dão suportes para aprofundar e desenvolver 

conteúdos curriculares em diferentes componentes curriculares: 

 

[...] o objetivo é trabalhar conhecimentos de outras áreas, assim trabalhando também a leitura e 
interagindo conhecimentos de outras disciplinas. Como geografia, ciências e várias outras 

disciplinas. (Entrevista, professora A) 

 

 A professora B também apresentou como objetivo a ser trabalhado em sua sala o 

ensino e incentivo à leitura de textos. No entanto, não esclareceu, no momento da 

entrevista, de que forma era desenvolvido o ensino da leitura em suas aulas.  
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Professora A Professora B 

Exploração dos 

objetivos 

didáticos 

através das 

obras 

complementares 

Assim, são variados os objetivos, alguns às 
vezes somente pra leitura, pra trabalhar 

realmente a leitura, por que os alunos 

gostam da leitura, gostam de ouvir, de fazer 
também as inferências na leitura, até às 

vezes dramatizar alguma coisa, alguma 

parte da leitura, só especificamente na 

leitura, mas algumas outras vezes, eu 
também utilizo os livros com objetivo de 

aprofundar conhecimentos de outras 

disciplinas [...]. 

Qual é o objetivo, né?! Induzi-los a 
leitura. Ao gosto da leitura.[...] 

Levando eles a isso, a ler... [...] Eu 

lendo, deixando também que eles 
investiguem, procurem na caixa, não só 

essa, como eu tenho outra também, 

vendo os livros que estão na própria 

escola. 
 

 

A professora A e B ressaltaram a importância do gosto pela leitura, explicitando 

que consideravam que o desenvolvimento desse "gosto" pode ocorrer quando a leitura é 

realizada pelos professores em sala de aula.  

A professora A também enfatiza que outros objetivos didáticos podem ser 

desenvolvidos através das obras complementares, demonstrando que o desenvolvimento 

da leitura não está restrito ao ensino do componente língua portuguesa, mas em 

situações de leitura e compreensão de texto que envolve diferentes conteúdos 

curriculares. Nesse sentido, Kleiman e Moraes (2009) destacam que a leitura deve ser 

reconhecida como instrumento, pois pertence a todas as áreas de conhecimentos. 

 

[...] a leitura pode ser objetivo e instrumento da aprendizagem. Na qualidade 

de instrumento, pertence a todas as disciplinas, pois é, por excelência, a 

atividade na qual se baseia grande parte do processo de aprendizagem em 

contexto escolar. Na qualidade de objetivo, envolve a formação de atitudes – 

a valorização da prática – e a transmissão de valores – aquilo que a sociedade 

considera importante para as futuras gerações. (KLEIMAN e MORAES, 

2009. p. 44) 

 

Nas aulas das professoras, como será exposto, observamos que a professora A, 

de fato, utilizava os livros tanto para o ensino da leitura, ao desenvolver habilidades de 

compreensão leitora, e para ensinar conteúdos de diferentes componentes curriculares. 

 

Professora A: Pronto, vamos lá! O que é que a gente vai fazer hoje? Primeira coisa: leitura, 

vamos lá presta atenção! Leitura, depois vem a conversa sobre lugares e transportes por que 
está dentro dessa leitura certo? À medida que a gente vai falando, lendo a gente vai 

conversando, então essa conversa vai ser paralela com a leitura. Depois uma atividade escrita 

que sobre o meio de transporte e os lugares, envolvendo o ambiente. (Aula 5, professora A) 
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Embora a professora B não tenha elencado outros objetivos além do ensino da 

leitura, explicita um aspecto importante que condiz com um dos objetivos do PLND - 

Obras complementares: o desenvolvimento da curiosidade para ler diferentes livros. A 

professora informou que na maioria das vezes que pretende trabalhar com as obras 

complementares deixa os livros  à disposição dos estudantes para que possam buscá-los 

com autonomia. A publicação que acompanha esses livros destaca que: 

 

[...] os livros dos acervos complementares não foram escritos para o 

professor, com o objetivo de concretizar um plano de curso e estabelecer os 
roteiros de suas respectivas aulas. Nenhum deles pretende, portanto, nem 

cobrir, por si só, todo um programa, nem propor a professor e alunos um 

apoio didático permanente para o cotidiano da sala de aula. Na verdade, 

foram escritos diretamente para os jovens leitores, inclusive os iniciantes; e é 

a essas crianças que eles pretendem seduzir, informar, divertir, convencer etc. 

(BRASIL, 2009, p. 09) 

 

Apesar de a professora B ter declarado que é importante disponibilizar as obras 

do acervo, nas aulas observadas foram poucas as situações em que os alunos foram 

levados a buscar esses materiais por conta própria ou com direcionamento da docente.  

A docente levava a caixa para a sala, mas não favorecia a exploração dos livros pelos 

estudantes. 

A professora A não mencionou na entrevista a importância de possibilitar essa 

descoberta, e, realmente, no período das observações das aulas, pouquíssimas vezes os 

alunos tiveram acesso ao material de forma autônoma na sala de aula, pois na maioria 

das vezes a professora levava apenas os livros que iria trabalhar no dia.  

Grande parte das obras complementares ficava na biblioteca à disposição dos 

professores da escola, como podemos observar na fala das docentes abaixo. 

 

Professora A Professora B 

 

 

O acesso aos 

livros pelos 

estudantes de 

forma autônoma 

Olha assim... Eles têm acesso se eu trouxer os livros 
para sala, aí eles podem manusear, ler. Quando eu 

trago pra sala, eu exponho em cima de uma das 

mesas, e deixo que eles escolham os livros que eles 

querem olhar. E assim, geralmente eles se 
interessam mais por um, aí pedem pra ler, aí eles 

vão ler aquele livro. Todos se apropriam de algum 

pra ler, o que mais interessou, aí eles ficam lendo e 
depois, aí eu, assim, vou fazer algumas perguntas 

pra saber o que eles leram, o que entenderam do 

Eu trazendo pra sala. Deixo que é pra 
eles escolher, apesar de que é uma briga, 

viu?! Por que por eles conhecerem, os 

que gostam, não é?! Aí pega tudo de 

uma vez só, “Ah ele tá com muito!”, 
“Ele tá com livro na mão!”, “Ele não 

quer deixar!” e assim vai.  
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que leram. Faço umas perguntas no sentido geral 

para todos, como: título, autor, qual foi o autor do 
livro que você leu? E depois a gente vai pra o 

conteúdo de algum dos livros, não todo, por que 

não dá pra trabalhar tudo. 

 

O documento de orientações do PNLD - Obras complementares sugere que as 

obras permaneçam nas salas do ciclo de alfabetização, mas as docentes mencionaram 

que os livros só são levados para sala quando são utilizados. Como será detalhado no 

próximo capítulo, a professora A, em boa parte das aulas levava apenas os livros que 

iria trabalhar. No entanto, os estudantes apresentavam interesse em ler e manusear os 

livros trabalhados nas aulas. Já a professora B, sempre que usava as obras 

complementares, deixava a caixa com os livros à disposição dos alunos. No entanto, a 

forma como a professora fazia a mediação da leitura, na maioria das vezes, não 

despertava o interesse do grupo para explorar a caixa onde os livros eram guardados. 

Com relação aos conteúdos trabalhados a partir das obras complementares, as 

docentes destacaram, como já havíamos observado de modo geral nos questionários, 

que o ensino de diferentes conteúdos curriculares era contemplado a partir dos acervos 

complementares. 

A professora A, tanto na entrevista como no questionário, demonstrou que em 

seu trabalho sempre explorava os livros para ensinar leitura e para trabalhar com 

diferentes componentes curriculares. Nas suas aulas, os livros escolhidos estavam 

sempre relacionados com algum conteúdo a ser desenvolvido em outro componente 

curricular. Como podemos observar em sua fala abaixo: 

 

Professora A Professora B 

 

 

Os conteúdos 

curriculares já 

trabalhados a 

partir das obras 

complementares 

Leitura, meio ambiente no sentido 
geral, assim, a relação dos seres com 

o meio ambiente, com o ambiente 

em que vivem, então os livros 
ajudam muito. Por que o livro 

didático eles trazem esses conteúdos, 

mas de uma forma muito resumida, 

aí a gente encontra um apoio nesses 
outros livros das Obras 

Complementares. 

Eu trabalhei ciências, outro dia. Foi justamente uma 
aula que a gente fez aqui com livro... [pensativa] 

Assembleia... dos peixes, não sei se foi dos peixes... 

[...]Não... De coisa de mar. Eu sei que foi por conta do 
lixo que tava demais. A gente trabalhou sobre o lixo  

essas coisas de rua, tal, aí eu li essa história onde toda 

a população marítima, né?! Foram reclamar do porquê 

e foram botar todo o lixo na praia. Pra o pessoal, cada 
um que chegava encontrava o seu,  seu lixo, aí foi bem 

interessante, e eles gostaram [...] 
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A professora B também explicitou que utilizava os livros dos acervos 

complementares para trabalhar outros componentes curriculares além de Língua 

Portuguesa, ao relatar que trabalhou a partir de um dos livros o tema lixo e a 

preservação da população marinha. Nas aulas dessa referida docente, evidenciamos um 

trabalho mais voltado para o momento de leitura deleite. Das dez aulas que observamos, 

em apenas uma delas a professora explorou a temática do livro referente ao componente 

curricular ciências, ao trabalhar o ciclo da água em uma de suas aulas. 

Quando solicitamos às docentes que relatassem alguma situação didática em que 

os livros das obras complementares tenham sido explorados, verificamos que além da 

leitura, outro conteúdo foi explorado. Como podemos observar em seus relatos: 

 
Professora A Professora B 

 

 

Situações 

didáticas 

vivenciadas a 

partir dos livros 

das obras 

complementares 

(profª.) Primeiro momento a gente começou 

mostrando os elementos de uma paisagem 

natural e uma paisagem modificada. 
(Entrevistador) E isso com o apoio do livro, 

ou outra... 

(profª.) Não! Nesse momento não foi com o 
apoio do livro. Esse momento foi com o livro 

didático. Aí assim, eles fizeram pesquisas, 

recortaram figuras, a gente fez cartazes, aí em 

outro momento... [...] Em outra aula eu trouxe 
o livro “Paisagem” pra mostrar, assim, pra 

ampliar, não apenas mostrar que além daquilo 

que eles pesquisaram ainda tem outras 
paisagens. Como é que elas chegam a ficar tão 

modificadas, a questão da ação do homem na 

natureza, o porquê das modificações, né?! [...] 

Como só tinha um exemplar, eu li com eles, 
assim, mostrando as paisagens fazendo 

perguntas e ouvindo também os comentários 

deles, as perguntas deles, respondendo 
também as perguntas que eles faziam e assim 

se foi até o final. 

 Em seguida, assim, a gente fez uma produção 
de texto em relação a questão deles refletirem 

sobre a ação do homem na natureza, aí a gente 

falou da preservação, como se deve usar pra 

que a paisagem não fique tão degradada. Aí 
tava trabalhando nessa época também projeto 

Meio Ambiente e esse livro só veio mais a dar 

suporte. E no final, tudo, a gente concluiu na 
outra aula, na outra semana com uma passeata 

ecológica. 

(profª.) Que a gente trabalhou os bichos 

ameaçados de extinção. Que se eu não me 

engano é “Rimas” é “Rimas”... é um verdinho. 
Veja aí! Um livrinho comprido. 

(Entrevistador) “Rimas da floresta” sim... 

(profª.) Aí foi quando a gente fez esse 
trabalho. [...] A gente mostrou na feira de 

conhecimento e teve o trabalho com os 

animais né?! Dos animais em extinção e a 

gente fez, um dos meninos fez a leitura de um 
dos pedaços, que tem vários bichos aí, e foi 

legal, assim, em ritmo de poesia... 

Até por que dentro desse trabalho que é dos 
animais em extinção, ele vem todo de um 

processo, por que é que foi extinto, o que é 

que leva, toda uma sequencia né?! É o 

desmatamento, as queimadas e tudo mais. 
 



106 

 

 

 

 

E os cartazes que a gente tinha feito nas aulas, 

a gente levou, saiu com os cartazes e fomos 
fazer um passeio por uma área assim bem 

ecológica mesmo, bem conservada e 

mostrando as pessoas, assim a gente foi 
tirando os lixos que se encontravam no meio 

do caminho. E inclusive a gente já vem 

fazendo um trabalho já com eles de... A gente 

levou uns sacos grandes de lixo, todos os 
lixinhos que iam encontrando no meio do 

caminho, a gente ia tirando, e botando no lixo. 

 

A professora A, segundo seu depoimento, inicialmente explorou o conteúdo que 

tinha no livro didático e em seguida para dar sequência à discussão sobre paisagens 

sentiu a necessidade de explorar mais alguns recursos, e dentre eles utilizou os livros 

das obras complementares não apenas para explorar a leitura do livro, mas também para 

ampliar os conhecimentos referentes ao conteúdo que estava sendo trabalhado em sala 

de aula. Segundo o relato da professora, o trabalho foi desenvolvido em várias aulas e 

que culminou num produto final, que foi a passeio ecológico realizado pela turma.  

Novamente, para analisarmos as aproximações entre as intenções do Programa e as 

intenções pedagógicas das professoras, retomamos as orientações contidas na 

publicação que acompanha os livros dos acervos complementares. De acordo com o 

documento (Brasil, 2009a; 2012b), esse livros são chamados de complementares 

justamente por oferecer a estudantes e educadores mais uma opção de acesso aos mais 

vários conteúdos curriculares de forma lúdica.   

Além disso, segundo o relato, a professora realizou um trabalho sistemático que 

não se limitou a explorar um conteúdo destacado no livro didático e na obra 

complementar de forma fragmentada, mas uma intervenção didática a partir da 

observação, do estudo, da comparação das paisagens considerando o espaço 

sociocultural dos estudantes. Para muitas dessas situações, é preciso tempo para 

construir tais reflexões e evidenciamos nesse relato que, segundo a docente, foram 

necessárias algumas aulas para  consolidar os objetivos pretendidos. Sobre isso, Corsino 

destaca: (2007, p. 58) “Conhecer, por sua vez, implica sensibilidade, conhecimentos e 

disponibilidade para observar, indagar, devolver respostas para articular o que as 

crianças sabem com os objetivos das diferentes áreas do currículo”. 
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Essa sequência foi relatada na entrevista, no entanto, nas aulas que observamos 

para esse estudo não houve nenhuma utilização das obras por um tempo mais longo, por 

meio de um projeto, sequência didática ou sequência de atividade para levantar 

hipóteses, observar, refletir, discutir e construir, como foi relatado no depoimento 

acima. 

A professora B também relatou uma experiência com livros das obras 

complementares que aparentemente possibilitou estudar uma temática que estava sendo 

foco de atenção em suas aulas. Como a professora A, também possibilitou um trabalho 

de exploração, pesquisas e discussão. No entanto, também nas aulas observadas dessa 

docente não houve situações em que o trabalho com determinado conteúdo perpassasse 

outras aulas. 

Como podemos evidenciar, as duas professoras demonstraram nos relatos a 

importância de trabalhar com um recurso didático que possibilita um leque de 

conteúdos e objetivos didáticos a serem desenvolvido no ciclo de alfabetização. No 

entanto, o que o foi observado nas aulas foi caracterizado como situações mais pontuais, 

apesar da mobilização dos conteúdos.  

No que se refere às dificuldades ao utilizar as obras complementares, a 

professora A, embora reconhecesse a qualidade do material, afirmava que o acervo não 

era suficiente para o trabalho com a turma toda. A docente acredita que se tivesse mais 

exemplares das obras poderia diversificar as estratégias de uso dos mesmos. Em suas 

aulas, a docente, em algumas situações, para trabalhar, por exemplo, a leitura do texto 

individualmente,  fotocopiava um dos textos do livro das obras complementares. Com 

relação à professora B, não houve explicitação de nenhuma dificuldade ao utilizar os 

acervos complementares. Como podemos observar abaixo: 

 
Professora A Professora B 

 

 

As dificuldades na 

utilização das obras 

complementares 

 Na utilização do material, assim, uma das 
dificuldades que eu acho, que considero como 

dificuldade, é assim, por que também nós não temos 

um acervo suficiente pra trabalhar com a turma toda. 
Se todos quisessem pegar, se eu tivesse que trabalhar 

com todos, um tema, a gente não tem, um tema pra 

trabalhar com toda a turma, aí eu tenho que trabalhar 

com um tema, lendo um livro sozinha e eles 
escutando. 

Não apresentou dificuldades 
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Como podemos observar, as professora A e B demonstraram fazer uso dos 

acervos complementares em suas aulas. No entanto, observamos alguns distanciamentos 

entre os seus depoimentos nas entrevistas e o que foi observado das aulas. A principal 

diferença foi quanto à organização do trabalho pedagógico, pois foram relatadas 

experiências com desdobramentos da leitura das obras, inserindo-as em sequências 

didáticas e projetos didáticos em que as temáticas fossem aprofundadas. No entanto, nas 

aulas observadas  priorizou-se a realização de atividades pontuais, finalizadas no 

decorrer da própria aula.  

No próximo tópico analisamos mais detalhadamente como os eixos de ensino de 

Língua Portuguesa e os diferentes componentes curriculares eram explorados pelas 

professoras a partir da utilização das obras complementares. 

 

6.2 O USO DAS OBRAS COMPLEMENTARES: QUAIS EIXOS DE ENSINO SÃO 

CONTEMPLADOS A PARTIR DO USO DAS OBRAS COMPLEMENTARES? 

QUAIS COMPONENTES CURRICULARES SÃO CONTEMPLADOS? 

 

No tópico anterior, vimos que os professores utilizavam as obras 

complementares para diferentes objetivos didáticos, dentre eles, ensinar a ler era 

contemplado por boa parte dos professores da rede municipal de Camaragibe, segundo 

seus depoimentos. Além disso, também foi possível evidenciar que esse recurso está 

sendo explorado para trabalhar alguns componentes curriculares.  

Os depoimentos das professoras A e B evidenciam, como já foi dito, que as 

obras complementares são exploradas em suas aulas para o trabalho com os eixos de 

ensino da Língua Portuguesa e para desenvolver situações didáticas que envolvia outros 

componentes curriculares: Geografia, história e Ciências.  

Evidenciamos, portanto, uma intenção de trabalho interdisciplinar em algumas 

situações didáticas, mesmo que a forma de organização tenha sido restrita a atividades 

pontuais ou a uma sequência de atividades em uma mesma aula.  

A seguir apresentamos um levantamento dos eixos de ensino e dos componentes 

trabalhados nas aulas de cada professora a partir das obras complementares. 
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PROFESSORA A 

 

Quadro nº 03: Os eixos de ensino e componentes curriculares contemplados com o 

uso das obras complementares pela professora A. 

 

Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

01 Um tesouro para todos: Conversando sobre 

patrimônio cultural  

 

- Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 
- Produção textual 

Língua Portuguesa 

História 

 

02 Você troca? 

 

 

- Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 
- Produção textual 

Língua Portuguesa 

 

03 Nós os bichos  

 
 

- Leitura 

- Análise linguística: 
Apropriação do SEA 

Língua Portuguesa 

 
 

04 Animais  

 

 

- Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 
- Produção textual 

Língua Portuguesa 

Ciências 

05 O caminho da escola  

 

 

- Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Língua Portuguesa 

Geografia 

 

06 Nem todo mundo brinca assim: conversando 

sobre identidade cultural  

- Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 
- Produção textual 

Língua Portuguesa 

História 

 

07 Que febre de mosquito  

 

- Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 
- Produção textual 

Língua Portuguesa 

Ciências 

 

08 O trânsito no mundinho  

 

 

- Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Língua Portuguesa 

Geografia 

09 Ao som das letras  - Leitura 

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Língua Portuguesa 

 

10 Papo de pato  
 

 

- Leitura 
- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Língua Portuguesa 
 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

 No que se refere à professora A, os dados revelam que a leitura e o Sistema de 

Escrita Alfabética foram explorados nas dez aulas observadas. O eixo de produção de 
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textos foi contemplado em cinco das dez aulas observadas. No entanto, em algumas 

situações determinados eixos de ensino eram explorados de forma mais sistemática, 

muito embora outros eixos tenham sido mobilizados nas situações didáticas. 

Com relação aos componentes curriculares explorados nas aulas da professora 

A, evidenciamos a busca de um trabalho interdisciplinar em seis das dez aulas, por meio 

de atividades que envolviam o ensino de língua portuguesa, história, geografia e 

ciências. No entanto, não evidenciamos um desdobramento maior para exploração das 

temáticas trazidas nos textos explorados. 

A forma de organização do trabalho pedagógico, como vem sendo evidenciado, 

era frequentemente por meio de atividades pontuais ou sequências de atividades breves. 

Raramente existia uma intervenção integrada entre componentes curriculares ou áreas 

de conhecimentos vivenciadas em mais de uma aula. Não havia, também, valorização 

de situações em que o conhecimento discutido fosse ser mobilizado em atividades de 

interação da criança com pessoas fora do ambiente da sala de aula. Desse modo, os 

diferentes componentes curriculares não eram integrados para a resolução de problemas 

próprios das esferas sociais extra-escolares. Segundo Kleiman e Moraes (2009, p. 44), 

tal tipo de abordagem didática dificulta a construção de sentidos para os conhecimentos 

escolares, pois: 

A informação passa a ser útil quando é colocada à disposição dos alunos para 

eles próprios utilizarem aquilo que precisam, tornando-se assim um elemento 

necessário para sua formação. Dimensionar equanimemente o disciplinar e o 

interdisciplinar dentro de uma escola envolve a divisão equilibrada do tempo 

e do espaço para o próprio aluno construir suas redes de conhecimentos.  

 

Segundo Kleiman e Moraes (2009), é necessária uma ação tanto para que 

diferentes componentes possam dialogar entre si, como para estabelecer uma relação de 

sentido para que o estudante possa refletir sobre o conhecimento a ser construído, 

reconhecendo-o como necessário para agir no meio social em que está inserido. 

Para esclarecer, detalhadamente, como os eixos de ensino e como os 

componentes curriculares foram explorados, será descrito como foi o tratamento em 

cada aula. 

Na aula 01, a professora A utilizou o livro “Um tesouro para todos: 

Conversando sobre patrimônio cultural” e foram contemplados os eixos de ensino da 
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leitura, apropriação do SEA e produção de textos e os componentes curriculares Língua 

Portuguesa e História.   

O eixo da leitura foi explorado durante a realização da leitura pela professora, 

cuja finalidade era refletir sobre patrimônio cultural. A docente buscou, através de 

algumas estratégias de leitura, levar os alunos a reconhecer o que seria patrimônio 

cultural, identificar alguns patrimônios culturais que trazia o livro.  

 A sinopse do livro abaixo deixa claro que a finalidade central do livro é ensinar 

um conceito específico. Leal e Rodrigues (2010) refletem sobre a necessidade de desde 

as series iniciais as crianças terem contato com livros que apresentem conceitos do 

saber científico. “Ao ler tais livros os estudantes sabem que a finalidade central é 

aprender conceitos, apropriar-se dos conhecimentos produzidos e sistematizados pelos 

homens”. (p.100) 

 

Quadro nº 4: Obra complementar utilizada na aula 01 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

01 Um tesouro para todos: Conversando sobre patrimônio cultural  

 

Texto e Imagem: Newton Foot 

O livro Um tesouro para todos – conversando sobre patrimônio 

cultural aborda, de forma lúdica, a ideia de patrimônio cultural. Dá 

exemplos de como é formado e transmitido de geração a geração, 

ressaltando sua importância para o conhecimento da História. A 

narrativa estimula o conhecimento, o respeito e a preservação do 

patrimônio material e imaterial das sociedades. (BRASIL, 2009, p. 

74) 

- Leitura 
- Análise 

linguística: 

Apropriação 

do SEA 

- Produção 

textual 

Língua Portuguesa 
História 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 
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 Após a leitura do livro, a docente retomou a discussão do texto sobre o que são 

patrimônios culturais, relacionando aos patrimônios culturas da cidade de Camaragibe. 

Tal discussão levou à listagem de alguns patrimônios culturais da cidade e em seguida 

os estudantes foram levados a produzir um texto individualmente sobre os patrimônios 

culturais que conheciam em sua cidade. Desse modo, o objetivo central do uso da obra 

foi, de fato, a apropriação do conceito tratado no livro e o conhecimentos dos 

patrimônios culturais da cidade onde as crianças viviam. 

 Apesar de tal objetivo ter sido, de fato, considerado no planejamento da docente, 

ela não criou situações em que as crianças pudessem socializar esse saber com outros 

participantes da comunidade escolar ou extraescolar.  

 

Como hoje é o aniversário da cidade de Camaragibe, por isso que eu escolhi esse livro pra ler, 

pra falar dos patrimônios da nossa cidade também. Pra vocês entenderem o que é patrimônio e 
a gente ver o que é que a gente tem de patrimônio aqui em Camaragibe, certo? (Aula 1, 

professora A) 

 

 Apesar de não contemplar situações em que as crianças pudessem difundir os 

conhecimentos construídos, é importante ressaltar que a professora A não só permitiu 

que os alunos pudessem conhecer diferentes patrimônios culturais como também fez 

com que os mesmo identificassem os patrimônios culturais que faziam parte do seu 

contexto social.  

 Corsino (2007) chama atenção para essa questão lembrando que a criança 

precisa de elementos para construir os conceitos de forma espontânea, pois 

consequentemente poderá chegar a tomar consciência dos conceitos científicos. Para 

tanto, é importante propor atividades que levem os estudantes a observar, investigar e 

refletir sobre a realidade, reconhecendo-se nela. A professora atendeu a tal princípio 

nesta aula, embora não tenha possibilitado um trabalho mais aprofundado, em que tais 

patrimônios pudessem ser, de fato, explorados pelos estudantes. 

A leitura do livro também serviu de apoio para produção textual, embora não 

tenhamos observado um trabalho mais sistemático sobre a escolha do gênero textual que 

fosse mais favorável à escrita. O comando dado: “Vocês vão fazer um pequeno texto 

escrevendo tudo o que vocês conhecem da cidade de vocês, que é a cidade de 
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Camaragibe, certo?”, demonstra a falta de clareza quanto ao gêneros textual. Foram 

produzidos textos que não faziam sentido para os alunos, como podemos observar por 

meio da leitura do início do texto produzido por uma das crianças: 

 
aluno) Tia! Posso colocar: “Camaragibe ajuda a gente?” 

(professora) Ninguém vai rir não!  

(professora) Vou contar até dois pra ninguém abrir a boca, só escutar Guilherme: um, dois... 
Pronto! Vamos ouvir Guilherme. 

(aluno) Oxe! 

(professora) Psiu! 

(Aluno) Camaragibe tem ... 
Alunos riem. 

(Aluno) É tia! 

(professora) Vamos ouvir! 
(Aluno) E eu passo toda vez, toda quinta [fala baixinho]... 

(professora) Leia assim mesmo que você consegue. 

(aluno) Lê tudo de novo! 

(professora) Leia tudo de novo que você consegue. 
(professora) Eu não tô escutando nada! 

(aluno) Eu vou escrever a mesma coisa.  

(aluno) Camaragibe, cultura do povo brasileiro. 
(professora) Qual é a cultura do povo brasileiro que tem em Camaragibe? 

(professora) Vá escrever e aumentar o seu texto, vá! (Aula 1, professora A) 

 

Provavelmente, a falta de um objetivo mais claro para os textos a serem 

produzidos contribuiu para que as crianças não conseguissem elaborar um texto mais 

consistente sobre o tema discutido. Ainda nessa aula, durante a produção textual, a 

professora também levou alguns alunos a refletir sobre SEA. Os alunos que estavam 

consolidando a escrita realizaram a produção de uma lista dos patrimônios culturais da 

cidade com o apoio da professora.  

 Como podemos evidenciar, nessa aula os alunos refletiram sobre patrimônios 

culturais.  A professora não só trabalhou o componente língua portuguesa através da 

leitura, apropriação do SEA e produção textual, como também abordou o componente 

curricular história, ao discutir os tipos de patrimônios culturais existentes na sociedade. 

Embora tenha realizado uma discussão sobre patrimônios culturais, interagindo com o 

ambiente em que a turma estava inserida, a sua exploração foi de forma superficial, não 

havendo desdobramento para situações mais significativas de socialização desses 

saberes e uma maior exploração da temática. 
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A aula 2 foi realizada a partir do livro “Você Troca?”.  Como podemos observar 

abaixo, teve como foco o trabalho com o componente curricular  língua portuguesa, 

com exploração de leitura, apropriação do SEA e produção textual.  Pela pequena 

sinopse que apresentamos do livro, é possível verificar que é um livro engraçado, que 

leva os estudantes a brincar com os trocadilhos e refletir sobre a linguagem. Esse tipo de 

livro é importante para aqueles alunos que estão construindo hipóteses sobre o 

funcionamento da língua escrita. Os trocadilhos, jogos de palavras permitem que as 

crianças possam, por exemplo, refletir sobre os segmentos sonoros das palavras e 

aprender de forma lúdica algumas propriedades do SEA. O livro favorece, portanto, a 

vivência de situações em que as crianças possam apreciar o texto poético, reconhecendo 

recursos estéticos, além de desenvolver o gosto pela leitura, a consciência fonológica e 

refletir sobre os princípios do SEA. 

 

Quadro nº 5: Obra complementar utilizada na aula 02 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

02 Você troca? 

 

Você troca? 

Texto e Imagem: Eva Furnari 

“Você troca um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado?” “Você troca um 

gato contente por um pato com dente?” Essa e muitas outras perguntas estão 

colocadas na obra Você troca?. Levando o pequeno leitor a pensar em situações 

ora engraçadas, ora absurdas, as indagações e trocadilhos apresentados a cada 

página mexem com a imaginação, produzindo efeitos de sentido que fazem 

refletir sobre o mundo e sobre a linguagem. (BRASIL, 2009, p.75) 

- Leitura 
- Análise 

linguística: 

Apropriação 

do SEA 

- Produção 

textual 

Língua 
Portuguesa 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 
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 Ao trabalhar com esse livro, a docente, promoveu uma leitura prazerosa, em que 

os estudantes brincaram com a dimensão sonora das palavras e tentaram inferir quais 

eram os conhecimentos sobre os seres e objetos citados que estavam subjacentes às 

operações de troca realizadas pelo autor. Puderam perceber, portanto, que o autor não 

realizou as trocas com base apenas na dimensão sonora das palavras, mas também nos 

seus sentidos, provocando efeitos de humor. Por meio da leitura, a professora também 

favoreceu o reconhecimento, pelas crianças, de algumas propriedades do SEA, como 

por exemplo, as semelhanças sonoras e gráficas. Também usou o livro para que os 

alunos que estavam se apropriando do SEA pudessem praticar a leitura fluente, pois eles 

foram levados a ler em duplas e individualmente o texto. 

 

(professora) Dafne vai dizer a troca dela e vocês vão dizer se pode ou não. Diz Dafne! 
(Aluna) O gato pelo rato. 

(professora) Dafne troca um gato pelo um rato. Essa troa pode? 

(aluno) Pode! 
(professora) Por quê? 

(aluno) Porque rima. 

(professora) Por que rima ga-to com ra-to.  

(aluno) Ô tia um gato pelo um sapato? 
(aluno) Rimou! 

(professora) A próxima troca, isso aqui fora essas duas. A próxima dupla, aqui! Calma a gente 

vai chegar aí! 
(professora) Aqui, os dois! Fizeram juntos ou separados? Então vamos lá! Qual foi a troca? 

(professora) Diga Adams! [Adams fala muito baixinho] 

(professora) Olha! Adams tá dizendo que ele trocou um leão sem dente por um dinossauro 
contente. Ele tá contente por que foi extinto? [risos] Essa troca pode ou não pode? 

(alunos) Pode! 

(professora) Um leão sem dente, esse leão é sem dente, coitado dele. Por um dinossauro, di-

no... 
(aluno) Com dente... 

(professora) Dinossauro contente. 

(professora) Vamos ver a troca que Guilherme fez junto com Leonardo! 
(aluno) Eu troco um rato pelo uma cobra. 

[professora vai orientado cada dupla] 

(professora) Um gato pelo dinossauro não pode! Um gato por um dinossauro, essa troca pode 

acontecer? 
(alunos) Não! 

(professora) Não! Dentro da nossa proposta de hoje não pode, tem que rimar essas trocas. 

(aluno) Eu troco um gato pelo rato! 
(professora) Aqui já tem um gato por um rato. 

(professora) Aqui Letícia: um leão carente por um macaco carente. Pode? 

(alunos) Pode! 
(professora) Tá rimando? (Professora A, aula 2) 
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Como podemos observar, nessa aula a professora fez com que os alunos 

pensassem em outras trocas com objetivo de produzir trocas com palavras que rimavam. 

Nesse momento, não apenas os meninos estavam sendo levados a ler com autonomia os 

versos do texto, como também a pensar nos segmentos sonoros das palavras.  

Na aula 3, a partir do livro “Nós e os bichos”, a docente explorou o eixo da 

leitura, com foco na compreensão de alguns poemas que faziam parte do livro e também 

promoveu atividades para refletir sobre a escrita de algumas palavras, contemplando o 

eixo de apropriação do SEA.  

A partir da sinopse do livro abaixo, evidenciamos que a obra possibilita a 

exploração de várias expressões para a construção do sentido do texto, como é abordado 

na publicação que acompanha essas obras: 

 

[...] foram reunidos os livros que exploram o vocabulário (formação de 

palavras, reflexão sobre significados de palavras ou expressões). Essas obras 

ajudam o aluno a perceber que uma mesma palavra escrita pode possuir 

diferentes significados e que algumas expressões populares têm significados 

especiais. Tais livros, via de regra, contêm, de forma bem-humorada, 
situações de uso da linguagem em que diferentes acepções de uma palavra 

podem ser mobilizadas, causando distintos efeitos de sentido. Além de 

ampliarem o vocabulário das crianças, fazem com que elas pensem sobre os 

sentidos que podemos atribuir a uma mesma palavra ou expressão. (BRASIL, 

2009, p. 47) 

 

Quadro nº 6 : Obra complementar utilizada na aula 03 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

03 Nós e os bichos  

 

Nós e os bichos 

Texto:Marcelo Oliveira  

Imagem: Cárcamo 

- Leitura 

- Análise 

linguística: 
Apropriação do 

SEA 

Língua Portuguesa 
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No dia a dia, usamos várias expressões com nomes de bichos, 

como, por exemplo, “isso é conversa pra boi dormir”, “é bom 

pra cachorro” e “olhar de peixe morto “. No livro Nós e os 

bichos, encontramos uma coletânea de pequenos poemas, com 

vários ditos e provérbios populares, que envolvem nomes de 

animais. Propiciando uma boa reflexão sobre a linguagem, as 
expressões são apresentadas de uma forma engraçada, 

brincando com as palavras, misturando o sentido real com o 

fictício. (BRASIL, 2009, p.81) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

A partir do trabalho com os provérbios que estavam nos poemas, a docente 

realizou a leitura, buscando a compreensão dessas expressões e consequentemente do 

sentido do texto. Além de realizar a interpretação oral do texto, também explorou 

algumas questões de compreensão textual escrita: 

 

(professora) Posso começar? Dona vaca de presépio com o boi sonso, conversa pra boi dormir, 
passou boi, passou boiada, esses dois eu não invejo, o boi puxou o carro e vaca foi pro brejo. 

Existe mais um dito popular aqui, além de conversa pra boi dormir? 

 (aluno) Existe! Quem com ferro fere... existe um dito popular que eu sei: “Quem com ferro 
fere, com ferro será ferido!” 

(professora) É? É dito popular também. Esse foi um dos que você fez em casa, foi isso? 

(aluno) Foi! Pedra mole em pedra dura, quanto bate até que fura. 

(professora) Certo! E aqui nesse poema, além de conversa pra boi dormir? Tem outro? [chama 
atenção de alguns alunos novamente]  

(professora) Aqui no poema tem outro!  

(aluno) Macaco velho não coloca... 
(professora) A última frase do poema: e a vaca foi pra? 

(aluno) Brejo. 

(professora) Brejo, pro brejo esse é mais um poema que as pessoas falam. Mas quem já ouviu 
alguém falando desse poe... esse dito popular, que poema. Esse dito popular? 

(aluno) Eu não! 

(professora) A vaca foi pro brejo? 

(aluno) Eu só vi minha mãe falando. Só vi minha irmã falando: “-A vaca foi pro brejo!”  
(professora) Ela falou já? E aí? A vaca foi pro brejo quer dizer o quê? 

(aluno) Eu já ouvi e de vez em quando eu falo... [alunos falam ao mesmo tempo] 

(professora) Fala um de cada vez. 
(aluno) De vez em quando meu irmão fala que a vaca foi pro brejo no jogo. Só por que o 

boneco...  

(aluno) Perdeu... (Professora A, aula 3) 

 

O trabalho com o eixo de apropriação do SEA, como já foi mencionado, 

perpassou o momento de resolução da atividade escrita em que coletivamente foram 

levados a pensar na escrita de algumas palavras. 
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Na aula 4, a docente utilizou o livro “Animais” para abordar os direitos dos 

animais. Na sinopse do livro abaixo, evidenciamos que esse livro se presta, dentre 

outras coisas, a refletir sobre algumas questões relativas à convivência dos homens com 

os outros animais. 

 

Quadro nº 7: Obra complementar utilizada na aula 04 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

04 Animais  

 

Animais 

Texto e Imagem: Ingrid Bellinghausen 

Quais os direitos dos animais? Como devemos cuidar deles? Essas são 

as principais questões tratadas no livro Animais, que nos lembra do 

papel fundamental do homem para garantir a sobrevivência das 

espécies animais no planeta, através de uma relação de respeito e amor. 
Essa adaptação da Declaração Universal dos Direitos dos Animais 

defende o direito à vida e à proteção dos bichos. (BRASIL, 2009, p.62) 

- Leitura 

- Análise 
linguística: 

Apropriação do 

SEA 

- Produção textual 

Língua Portuguesa 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Com essa obra, a docente, a partir da leitura, discutiu com os alunos sobre os 

direitos dos animais, utilizando algumas estratégias que favoreciam a construção do 

sentido do texto antes, durante e após a leitura.  

Após discussão da temática que trazia o livro, a docente propôs uma produção 

textual que levava em consideração a temática discutida no texto, mas não era 

necessariamente sobre os direitos dos animais.  Os estudantes receberam uma imagem e 

foram levados a escrever sobre a preservação da natureza, como podemos observar no 

comando da atividade: 
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Novamente, o eixo de ensino produção de texto foi contemplado sem haver um 

propósito explícito para a escrita. As crianças apenas escreviam para realizar uma tarefa 

escolar. Não havia destinatários para interagir por meio do texto. 

Após a produção textual, explorou o eixo de apropriação do SEA. Ela realizou 

um ditado mudo com os animais que eram citados no livro e durante a correção refletiu 

sobre o SEA. 

Na aula 5, a partir do livro “A caminho da escola”,  a docente, além de trabalhar 

leitura e apropriação do SEA, ainda realizou um trabalho interdisciplinar ao discutir os 

meios de transportes trazidos no livro. 

 

Quadro nº 8: Obra complementar utilizada na aula 05 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

05 A caminho da escola  

 

A caminho da escola 

Texto: Fábia Terni 

Imagem: Michele Iacocca 

Você já andou de voadeira, charrete ou bondinho? As crianças desse livro já. 

Aliás, esses são os meios de transporte que elas usam para chegar até a 

escola. Com a leitura da obra A caminho da escola!, teremos a oportunidade 

de conhecer diversas paisagens típicas das regiões do Brasil e veremos que, 

independentemente da distância e do meio de transporte adotado, todas as 

crianças vão para a escola. (BRASIL, 2009, p.65) 

- Leitura 

- Análise 

linguística: 

Apropriação 

do SEA 
 

Língua Portuguesa 

Geografia 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

(professora A) Vocês vão observar numa cena aqui umas crianças que fizeram uma caminhada 

e o professor levou eles pra ver uma área onde... estava toda destruída, era o habitat de várias 
espécies de animais mas como sempre o homem fez um grande desmatamento nessa área e 

terminou ficando assim. Vocês vão descrever como é que está esta área, dizer o que vocês 

estão vendo aqui, tá certo? O que é que vocês estão vendo e também na última linha do texto 
dizer o que vocês acham disso aqui. Se é certo, se é errado, se vocês fariam a mesma coisa. 

(professora A, Aula 4) 
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Durante a leitura do livro, a professora utilizou algumas estratégias para discutir 

os tipos de transportes apresentados no texto e as regiões do Brasil onde era mais 

frequente a utilização desses meios de transportes. Após a leitura realizada pela docente, 

os estudantes foram levados a pensar nos tipos de transportes explicitados no texto, 

classificando-os em aquáticos, terrestres e aéreos e ainda refletiran sobre as opções de 

transportes em cada lugar: 

 

(professora) Quem morava em Tocantins próximo ao... morava lá na praia, só tinha de... Só 
podia ir de voadora, que é aqueles barcos, não tinha outro transporte. Quem é que tinha mais 

opção de transporte aqui?  

(aluno) O do ligeirinho. 
(professora) Quem tinha mais opção de transporte pra ir pra escola? 

(aluno) São Paulo. 

(professora) São Paulo quem morava em São Paulo tinha mais opção, quem morava onde 

mais? 
(aluno) Rio de Janeiro. 

(professora) No Rio de janeiro. Quem morava onde mais? 

(aluno) Bahia. 
(professora) No Rio Grande do Sul. Na Bahia mais ou menos. 

(professora) Mas quem morava aqui, olha! 

(aluno) “Barra”, “Barra”. 
(professora) “Barra”? Não to entendendo o que tu tá falando não! 

(aluno) “Barra”. 

(professora) Pará! Pará. [risos] Eita lá! 

(professora) O “RA” presta atenção! Pra ele ficar com esse som no meio das palavras, precisa 
de quê? [...] 

 (professora) E aí gostaram da leitura? Quem já conhecia esses lugares aqui! 

(aluno) Eu. 
(professora) Quem já tinha ouvido falar. 

(aluno) Eu! 

(professora) Que todos eles estão dentro do nosso? Brasil! Do nosso país, são estados do 

Brasil. Estados do Brasil, eu esqueci de colocar o lugar que a gente mora. (Professora A, aula 
5) 

 

As atividades subsequentes à leitura estavam relacionadas aos eixos de 

apropriação do SEA, pois quando os estudantes foram levados a classificar os meios de 

transportes, refletiram sobre a escrita dessas palavras com o apoio da professora. 

Embora no momento da realização da leitura, eixo de ensino de atenção maior 

desse estudo, não tenha sido observado uma exploração mais efetiva do SEA. Nas 

atividades subsequentes observamos intervenções da docente que possibilitavam refletir 

sobre o SEA.  
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No extrato acima durante a leitura, evidenciamos em que um dos estudantes fez 

a troca das letras “P” por “B” ao realizar a leitura da palavra  “Pará” e a professora não 

refletiu sobre as correspondências regulares diretas na ocasião da leitura. 

Como podemos observar, durante a aula 5 a professora abordou alguns eixos de 

ensino da língua portuguesa. Além disso, a mediação durante a leitura não só 

possibilitou a exploração de algumas estratégias para compreensão textual como foi 

suporte para discussão e exploração de um determinando conteúdo disciplinar, os meios 

de transportes. 

A aula 6 foi desenvolvida a partir da obra “Nem todo mundo brinca assim: 

conversando sobre identidade cultural ”. A partir dela, a docente conversou sobre 

identidade cultural, mas apesar da interação e participação das crianças durante a leitura, 

não observamos um maior aprofundamento da temática trazida no texto. A sinopse 

abaixo demonstra que o livro explora a questão da identidade cultural a partir das 

brincadeiras, das vestimentas, da forma de falar, entre outros. O livro discute que a 

brincadeira faz parte da construção da identidade. Essa ideia foi explorada pela 

professora, mas isso ocorreu de forma muito superficial e desarticulada, já que a mesma 

se limitou a explorar apenas os tipos de brincadeiras. 

 

Quadro nº 9: Obra complementar utilizada na aula 06 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

06 Nem todo mundo brinca assim: conversando sobre identidade cultural  

 

Texto: Ivan Alcântara 

Imagem: Newton Foot 
Você gosta de brincar? Mas já parou para pensar que as brincadeiras são diferentes, 

em cada lugar do mundo? Nem todo mundo brinca assim! Conversando sobre 

identidade cultural trata da identidade cultural, mostrando diferenças na forma de 

- Leitura 

- Análise 

linguística: 

Apropriação 
do SEA 

- Produção 

textual 

Língua 

Portuguesa 

História 
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falar, vestir, brincar, morar e comer de povos variados, que vivem bem distantes de 

nós. Ao mesmo tempo, o livro transmite lições de tolerância e altruísmo, 

contribuindo para a abordagem dos princípios éticos, estéticos e de cidadania, a 

serem desenvolvidos nas crianças. (BRASIL, 2009, p.74) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Nessa aula, a docente conversou sobre os tipos de brincadeiras mais frequentes 

entre as crianças, como é evidenciado na conversa durante a leitura do livro realizada 

pela docente. 

 

(professora) Os europeus geralmente são brancos, França, Alemanha, Espanha, Portugal. Olha 

as brincadeiras das crianças africanas! Essa brincadeira lembra alguma brincadeira daqui? 
(aluno) Eu sei! 

(aluno) Frevo. 

(professora) Qual é a brincadeira que lembra? 
(aluno) Frevo, amarelinha... 

(professora) Esse daqui é o frevo?  

(alunos) É! 
(aluno) Não! 

(professora) E esta? 

(alunos) Amarelinha. 

(professora) E esta? 
(aluno) Amarelinha. 

(professora) Esta é a brincadeira deles. É o jogo de botão que eles brincam amarelinha, eles 

brincam amarelinha com o botão. A gente brinca pulando não é isso? E eles brincam sentados. 
Usando só os botões. Senta Carmem, vai pra onde? 

(professora) Então a diferença é essa. O deles é um o da gente outro. Olha lá, falando de vários 

lugares e de vários costumes e várias brincadeiras, chegamos... 

(aluno) Índios... 
(professora e alunos) Índios. 

(professora) Nos índios.  

(aluno) Caique é parente deles. 
(professora) Sim, com certeza! 

(aluno) Cadê tia?!  

(professora) Nós somos! Não é só Caique não, todos nós! Nós temos três descendências.... 
(aluno) Eu não sou índio. 

(aluno) Eu não sou não. É Caique.  

(professora) Temos origem africana, para aí Guilherme! Africana, indígena e europeia, que 

são os portugueses. Então os índios são os nossos parentes também, nós temos originados 
deles, porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam. (Professora A, aula 

6) 

 

Durante a leitura, a docente realizou algumas estratégias para explorar o texto e 

em seguida fez a atividade de escrita das brincadeiras que eles mais gostaram e 

produção textual de como seria realizada. Os eixos de análise linguística e produção 

textual foram contemplados após a leitura das referidas obras, a partir da atividade em 
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que tinham que escrever o nome de uma das brincadeiras de que mais gostavam e em 

seguida explicar as regras da brincadeira. Embora tenha explorado com maior atenção o 

livro acima, nessa aula a professora também destinou um momento para leitura livre 

pelas crianças. A partir das suas escolhas, os alunos manusearam e tentaram ler alguns 

livros das obras complementares.   

O livro utilizado na Aula 7 foi “Que febre de mosquito”. Foi realizada a leitura 

pela docente, nessa aula, com estratégias que contribuíram para a interpretação do texto. 

Tais estratégias serão discutidas, mas detalhadamente nos capítulos seguintes.  

Abaixo observamos na sinopse que a obra explora um tema que era conhecido 

pelos alunos, a Degue. Esse detalhe favoreceu a maior participação dos estudantes 

durante a discussão do texto. 

 

Quadro nº 10: Obra complementar utilizada na aula 07 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

07 Que febre de mosquito  

 

Que febre de mosquito! 
Texto: Maximiniano Maxs de Figueiredo Portes 

Imagem: Carti 

Você já teve dengue? Conhece alguém que teve? Sabia que ela é uma 

doença muito perigosa? Para saber muitas informações sobre essa doença, 

podemos ler a obra Que febre de mosquito! Com um texto divertido, esse 

livro nos esclarece que a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 

nos fala de sua origem e de como ele se dissemina, para, finalmente, nos 

ensinar a combatê-lo de forma eficiente. (BRASIL, 2009, p.109) 

- Leitura 

- Produção 

textual 

Língua 

Portuguesa 

Ciências 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Durante a exploração da obra, a professora levantou uma discussão sobre o que 

deve ser feito para evitar que o mosquito se reproduza. Com base nessa discussão, as 
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crianças realizaram uma produção textual coletiva, a partir do seguinte comando: “Aí 

agora, só que a atividade que tem pra vocês não é se vocês fossem o mosquito não, é 

vocês mesmo, o que fariam ou o que fazem pra evitar que o mosquito se reproduza na 

casa de vocês, o que é que vocês fazem?” (professora A, aula 7)  

A docente construiu um texto coletivo com os estudantes, mas novamente não 

houve nenhuma discussão sobre que gênero de texto eles deveriam escrever, nem 

apresentação de outros textos que fossem semelhantes ao que a professora estava 

propondo, ou seja, novamente aspectos relacionados aos aspectos sociodiscursivos e 

composicionais do gênero não foram considerados pela docente. Não houve, também, 

delimitação de destinatários ou ampliação do espaço de circulação do texto para além da 

sala de aula. 

Na aula 8, a partir da obra “O trânsito no mundinho”, novamente a professora 

explorou o eixo de ensino da leitura, realizando estratégias didáticas para a 

compreensão do texto, tanto oralmente quanto por escrito.  

Como apresenta a sinopse, o livro explora questões relacionadas ao trânsito. A 

docente aproveitou essa temática para explorar os sinais de trânsito. 

 

Quadro nº 11: Obra complementar utilizada na aula 08 – Professora A 

 

Aula Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

08 O trânsito no mundinho  

 

O trânsito no mundinho 

Texto e Imagem: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 

Todos os dias, nós andamos de um lugar para o outro, muitas vezes, a pé, outras 

vezes, de carro, de ônibus, de moto, de trem. O livro O trânsito no mundinho nos 

leva a refletir sobre o que aconteceria se não existissem normas pra organizar tudo 

isso. Apresentando dez regras básicas de trânsito, com foco nos pedestres e nas 

- Leitura 
- Análise 

linguística: 

Apropriação 

do SEA 

 

Língua 
Portuguesa 

Geografia 
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crianças, a obra nos ensina que, par evitar acidentes e garantir a segurança, é 

preciso conhecer e obedecer às leis de trânsito. (BRASIL, 2009, p.77) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

A professora, na aula 9,  fez uso da obras “Ao som das letras”. Ela explorou as 

palavras trazidas no livro com foco maior no ensino do sistema de escrita alfabética. 

Como destaca a resenha do livro, a obra favorece a exploração do SEA.  

 

Quadro nº 12: Obra complementar utilizada na aula 09 – Professora A   

 

Aula Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

09 Ao som das letras  

 

Ao som das letras 

Texto e Imagem: Germán Montalvo 
Você sabe brincar com as letras e palavras? Vamos ver... 

‘baleia’ começa com qual letra? O que significa a palavra ‘baleia’? Você 

conhece outras palavras que começam com B de ‘baleia’? Essas e outras 

brincadeiras estão presentes no livro 

Ao som das letras vai ajudar a criançada a pensar, de forma lúdica, sobre a 

grafia das palavras e seus significados. (BRASIL, 2009, p.105) 

- Leitura 

- Análise 

linguística: 

Apropriação 

do SEA 

 

Língua 

Portuguesa 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como já mencionamos, os livros dos acervos complementares possibilitam 

diferentes finalidades. Leal e Rodrigues (2010) classificaram esse tipo de livro como 

“Livros de palavras”, pois ao apresentar as palavras em ordem alfabética, esse tipo de 

livro permite que os estudantes pensem nos nomes das letras e também que façam 

comparação sobre a escrita das palavras. 

A professora A, de forma incipiente. explorou o significado de algumas palavras 

e realizou produção de um texto coletivo sobre a palavra “livro”, mas não apresentou 

nenhuma relação com as obras complementares lidas.  
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 Durante a mediação, ela explorou pouquíssimo, por exemplo, os nomes das 

letras, mesmo sabendo que boa parte da turma ainda estava na fase inicial de escrita. A 

referida obra possibilitaria uma reflexão sobre a letra inicial das palavras e 

questionamentos de outras palavras com a mesma inicial, ou até mesmo como forma de 

brincadeira ou desafios de encontrar outras palavras ou até mesmo explorar as pistas 

trazidas pelas ilustrações da obra. 

Ao invés de uma exploração mais sistemática da obra para o desenvolvimento 

do SEA, a docente decidiu realizar uma atividade de produzir um texto, sem 

identificação de um gênero específico, que se limitou à descrição do que tinha em um 

livro.  

 

(professora) Essa produção de texto vai ser muito fácil, e todo mundo vai... Cada um vai dizer 
uma palavra só... pra a gente ir formando o texto, certo?![...] 

 (professora) O texto vai ser o seguinte: eu vou mostrar um objeto e vocês vão começar a falar 

sobre o objeto, tá certo? 
(aluno) Tá! 

(professora) Tá?! Dizer uma palavra sobre o objeto! À medida que vocês forem falando, eu 

vou escrevendo aqui. Certo? Quem entendeu? Não! Digamos que eu mostre um lápis e diga 

assim: “Esse é um piloto.” Aí vocês podem dizer... Vamos usar as palavras. Este é um piloto? 
Que cor? (Aula 9, professora A) 

 

Por fim, na aula 10, com o livro “Papo de pato”, a docente explorou a leitura e 

interpretação do texto, brincando com a polissemia das palavras. Durante e após a 

leitura, a docente conversou com os estudantes sobre os significados que algumas 

palavras apresentam no texto. Além disso, a obra chama atenção pela sua natureza 

lúdica de brincar com as palavras, como demonstra a resenha do livro abaixo. 

 

Quadro nº 13: Obra complementar utilizada na aula 10 – Professora A  

Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

10 Papo de pato  - Leitura 

- Análise 

linguística: 

Apropriação do 

SEA 

Língua Portuguesa 
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Papo de pato 

Texto: Bartolomeu Campos Queirós 

Imagem: Cláudio Martins 

Você já viu pato sem penas? No livro Papo de pato, vamos 

conhecer a história de dois patos irmãos, só que um deles tinha 

penas e o outro, não. Ao longo da narrativa, os dois são 

comparados e ficamos sabendo que o pato sem penas sofre 

muito, porque falta a sua proteção. Então, ele decide escrever 

uma carta para o Penado, que fica com pena do pato pelado. 
Assim, a obra brinca com as palavras, à semelhança dos trava-

línguas que circulam no universo infantil. (BRASIL, 2009, p. 

91) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Além de discutir sobre a polissemia das palavras, a professora promoveu 

reflexões sobre a escrita de palavras. Além disso, nessa mesma aula os estudantes foram 

levados a ler outros livros das obras complementares silenciosamente. Alguns 

estudantes que tinham maior fluência na leitura realizaram leitura em voz alta.  

 
(professora) Perceberam que algumas palavras tem significados diferentes, uma palavra só 

quer dizer duas coisas.  
(aluno) Ô tia... 

(professora) Quem percebeu? 

(aluno) Ô professora, a senhora vai passar tarefa de... 
(professora) Escrita. Vou passar! Deixa eu só falar mais um pouquinho. Por exemplo, a 

palavra papo, dois significados pra palavra papo? 

(aluno) Papo. 
(professora) Sim... Papo de quê? 

(aluno) Do penado. 

(professora) Papo, a parte do pato, né?! O lugar pra onde vai a comida dele e o papo de con...? 

(alunos) Versa. 
(professora) Outra papo... Outra palavra... 

(professora) Aqui, pena. Pena do pato e o quê? Pena de quê? 

(aluno) Galinha. 
(professora) Não! 

(aluno) Ah... Pena do pato e a pena da pessoa. 

(professora) A pena, o sentimento que a pessoa sente pelo outro, né?! Certo?! Pronto! Agora 
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assim... A gente vai ver algumas dela no quadro. (Professora A, aula 10) 

 

Como podemos evidenciar, o eixo de leitura foi explorado em todas as aulas da 

referida docente. No entanto, em algumas situações evidenciamos um trabalho mais 

sistemático com interpretação oral seguida de discussão sobre o texto e/ou tema 

discutido no texto. Também evidenciamos algumas situações em que os alunos foram 

levados a ler silenciosamente ou em voz alta e, de forma menos recorrente, a realizar 

atividades de compreensão escrita do texto. Sobre esses aspectos iremos discutir mais 

detalhadamente nos próximos capítulos. 

 Com relação ao trabalho com o eixo de apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética, a professora A vivenciou atividades mais sistemáticas a partir da leitura de 

alguns livros das obras complementares, como “Você troca?” e “Papo de Pato”, em que 

refletiu a dimensão sonora das palavras, com a finalidade de desenvolver a consciência 

fonológica, nomes das letras e as correspondências grafofônicas, habilidades importante 

no processo de apropriação do SEA.  

As produções de textos desenvolvidas nas aulas estavam relacionadas às 

temáticas discutidas nas aulas a partir da leitura das obras complementares. Em algumas 

situações foram realizadas coletivamente e em outras, individualmente. No entanto, não 

observamos uma exploração efetiva dos gêneros textuais a serem produzidos, que em 

boa parte das situações assemelhava-se ao relato pessoal ou a uma redação escolar com 

apoio de imagens.  

De modo geral, durante a leitura dos livros das obras complementares e a partir 

de atividades subsequentes, evidenciamos em algumas aulas da professora A um 

trabalho com diferentes componentes curriculares, como história, geografia, ciências e 

língua portuguesa, embora, como já mencionamos anteriormente, as articulações entre 

as áreas de conhecimentos tenham sido realizadas de forma esporádica.  

 A seguir, iremos identificar os eixos de ensino desenvolvidos nas aulas da 

professora B, e o modo como foram trabalhados, bem como os componentes 

curriculares explorados.  
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PROFESSORA B 

 

Nas aulas da professora B, observamos que os eixos do ensino de leitura e 

apropriação do Sistema de escrita Alfabética também foram explorados com grande 

frequência (dez aulas). Embora os livros das obras complementares tenham sido 

utilizados, na maioria das situações para leitura, evidenciamos em sua prática maior 

ênfase no eixo de apropriação do Sistema de escrita Alfabética. 

No que se refere aos componentes curriculares explorados nas aulas da 

professora B, evidenciamos um trabalho com mais de um componente curricular em 

apenas uma das dez aulas.  

Para uma melhor explicitação de como os eixos de ensino e os componentes 

curriculares foram explorados, será exposta a síntese de cada aula. 

 

Quadro nº 14: Os eixos de ensino e componentes curriculares contemplados com o 

uso das obras complementares pela professora B 

 

Aulas  Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

01 Rimas da Floresta - Leitura  Língua Portuguesa 

02 Se o lixo falasse... - Leitura  Língua Portuguesa 

03
2
 Bom dia todas as cores  - Leitura  Língua Portuguesa  

04 Bruna e a galinha D’Angola 

 

- Leitura  

 

Língua Portuguesa 

 

05 Assim ou Assado  
 

- Leitura  Língua Portuguesa 
 

06 É um livro  - Leitura  

 

Língua Portuguesa 

 

07 Soltando os bichos  
 

 

- Leitura  
- Análise 

linguística: 

Apropriação 

do SEA 

Língua Portuguesa 
 

08 Delícias e gostosuras  

 

- Leitura  Língua Portuguesa 

 

09 Pingo d’ água  

 

- Leitura  

- Análise 
linguística: 

Apropriação 

do SEA 

Língua Portuguesa 

Ciências 

                                                
2 A obra utilizada nessa aula não faz parte do PNLD - Obras Complementares. 
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10 A viagem de Tamar: a tartaruga verde do mar - Leitura  Língua Portuguesa 

 
Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Em sua primeira aula, a docente fez a leitura do livro “Rimas da Floresta”. 

Como podemos observar na sinopse do livro abaixo, trata-se de uma coletânea de 

poesias e textos informativos que falam sobre algumas espécies de animais em extinção. 

A docente escolheu um dos textos do livro, “O tatuzinho de jardim”. Durante a leitura 

verificamos pouca interação dos estudantes, tal mediação docente será mais explorada 

nos capítulos posteriores. 

No decorrer da aula, a professora realizou atividades que não estavam 

relacionadas ao texto lido. 

 

Quadro nº 15: Obra complementar utilizada na aula 01 – Professora B   

 

Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

01 Rimas da Floresta  

 

Texto: José Santos 

Imagem: Laurabeatriz 

Com belas ilustrações, poesias e pequenos textos 

informativos, a obra Rimas da floresta: poesia para 

os animais ameaçados pelo homem nos dá a 

oportunidade de conhecer onze espécies da fauna 

brasileira, dentre as quais algumas estão ameaçadas 

de extinção.Você sabe quais são esses animais? 

Como eles são? Para podermos lutar pela sua 

sobrevivência, precisamos antes de tudo conhecê-

los. São cinco mamíferos, quatro aves e dois 
répteis. (BRASIL, 2009, p. 90) 

- Leitura  
- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Língua Portuguesa 
 

Fonte: Albuquerque (2014) 
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Na aula 2, o livro das obras complementares destacado pela professora foi “Se o 

lixo falasse...”. Após realização de atividade no quadro em que explorou o eixo de 

apropriação do SEA, a docente destinou um momento para explorar o livro. A 

professora fez algumas perguntas para resgatar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre a temática do texto, apesar de não esperar as respostas dos estudantes. No extrato 

abaixo podemos perceber esse resgate. 

 

(Professora) Presta atenção! Se o lixo falasse. Aí aqui tem toda uma conversa dos... [pausa]  
(Professora) Aqui tem toda uma conversa dos produtos que a gente se alimenta, tem no 

supermercado de uma cidadezinha pequenininha. Que eles não fazem coleta de lixo, a seletiva. 

Como é essa coleta de lixo seletiva? É cada lixo no seu? 
(aluno) Lugar. 

(Professora) Cada lixo no seu lugar. Papel no lugar e papel, plástico no lugar de plástico, não é 

isso? Alumínio no lugar de alumínio... O quê mais? 

(aluno) Madeira. 
(Professora) Madeira no lugar de madeira. Vocês separam o lixo de vocês em casa? 

(alunos) Não. 

(aluno) Eu separo. 
(Professora) Separa? Coloca 

(aluno) Coloca o ovo do lado, o outro do outro, e outro em cima. 

(Professora) Certo, e isso é separar? 
(Professora) Como é separar? Rosenice diga aí! 

(aluno) Bota um do lado e outro do outro. 

(Professora) Mas se botar esse de lado, outro de lado, o que é que tem dentro desse saco? 

(aluno) Lixo. 
(Professora) Sim... Mas como assim tá esse lixo? 

(aluno) Separado. 

(aluno) Separado. 
(Professora) Eu quero saber como é que tá! 

(aluno) Separado [sorri] 

(Professora) Tá separado ou não tá? 

(aluno) Não tá junto! 
(Professora) Sim... Tá junto o lixo dentro, mas como é que tá o lixo dentro? 

(aluno) Tá fedendo. 

(aluno) Tá catingando a lavagem. 
(Professora) Não! Veja bem! Tá catingando a lavagem por que você misturou o quê? Co...? 

(aluna) Mida. 

(Professora) Comida, no lixo, não é?! Então veja bem, você vai separar... Quando eu digo 
assim: “Tá separado?” É por que não tá separado. É quando você pega uma sacola só para o 

plástico... (Professora B, Aula 2) 

 

 É importante mencionar que a professora, nessa aula, se limitou a discutir o tema 

trazido na obra, pois não houve outras atividades de exploração do texto. A sinopse 

abaixo demonstra que a temática trazida envolve uma discussão sobre atitudes de 

sustentabilidade através da coleta seletiva e reciclagem.  Embora a discussão sobre a 
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temática tenha favorecido posicionamentos e opiniões sobre o tratamento dado ao lixo, 

não houve uma sistematização da discussão para a geração de outras atividades na aula. 

 Após a discussão, a docente realizou atividades de leitura de frases e ditados de 

palavras que não estavam ligados ao que haviam discutido no texto. É possível verificar 

que as atividades de uma mesma aula tinham pouca articulação entre elas ou não 

estavam interligadas de nenhum modo. 

 

Quadro nº 16: Obra complementar utilizada na aula 02 – Professora B   

 

Aula  Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

02 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Se o lixo falasse... 

 

Autor(a): Fernando Carraro 
Ilustração: Leonardo Malavazzi 

Se o lixo falasse... é uma obra que objetiva 

discutir  a importância da coleta seletiva e da 

reciclagem, associando as a atitudes de 

sustentabilidade na exploração dos recursos 

naturais. Na história contada, as embalagens 

descartáveis são personagens vivos e, para não 

apodrecerem no lixão, buscam conscientizar as 

pessoas sobre a importância da coleta seletiva e 

da reciclagem de materiais, métodos que lhes 

permitiriam viver por mais tempo. Assim, a obra 

propicia reflexões e estimula ações que 
minimizem os problemas causados pelo lixo em 

muitas cidades. (BRASIL, 2012, p.114) 

 

- Leitura  

 

Língua Portuguesa 

 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

Na aula 3, a docente fez a leitura de um livro literário “Bom dia todas as cores”. 

Embora tenha contemplado os eixos de leitura e apropriação do SEA, a docente nessa 
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aula não fez uso dos livros das obras complementares. Abaixo apresentamos a obra 

literária que foi utilizada nesta aula. 

 

Quadro nº 17: Obra literária utilizada na aula 03 – Professora B   

 

 
Aula  Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

03 Bom dia todas as cores  
 

 
Bom dia todas as cores  

Autora: Ruth Rocha 

Neste livro Camaleão acordou muito feliz, e  

mudou sua cor para rosa, a cor que ele achava a 

mais bonita. Durante um passeio encontrou vários 

de seus amiguinhos e cada um sugeria uma cor 

diferente para ele usar. Ele concordava e mudava 

sua cor, mas acabou ficando muito cansado. Ele 
percebeu então, que não conseguiria agradar a 

todos todo o tempo, no dia seguinte ele usou só 

cor-de-rosa.  

- Leitura  

- Análise 

linguística: 

Apropriação do 

SEA 

Língua Portuguesa  

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Na aula 4, o livro “Bruna e a galinha D’Angola” foi explorado em um dos 

momentos da aula para leitura deleite. Apesar de ter sido considerado pela docente 

como momento deleite, observamos pouca interação dos estudantes nesse momento.  

Além disso, a docente parecia não ter realizado uma leitura prévia do livro, antes de 

levá-lo para as crianças, e sua entonação tornou a leitura, aparentemente, cansativa para 

os estudantes. 

 
(Professora) É Bruna e a galinha D’Angola. Autora Gercilga de Almeida, ilustrações de 

Valéria Saraiva. 

(Professora) Presta atenção! Tem que escutar certo? Pra não perder tempo, certo? Não fala! 
(Professora) “Este é um livro em homenagem as raízes negras do Brasil”. Significa que vai 
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falar da...?  

(alunos) Fruta. 
(aluno) África. 

(Professora) Da África. “Bruna era uma menina que se sentia muito sozinha/Quando estava 

muito triste ia para casa da sua avó Naná/ Que chegara de um país muito distante/E pedia-lhe 
para contar histórias de sua terra natal/ Uma que ela gostava muito era a do panô da galinha 

que sua avó trouxera da África...” 

 (aluno) Tia vou no banheiro! 

(Professora) Vai não, senta aqui! Vai sair ninguém mais! Pode sentar! Aprendam a respeitar o 
momento de leitura. Vocês respeitem, viu?! Senta! 

(Professora) “Conta a lenda da minha aldeia africana/ Que Ósún...” Não sei... “Ósún era uma 

menina que se sentia só/Para lhe fazer companhia resolveu criar o que ela lhe chamava de o seu 
povo/ Foi assim que conseguiu  “Conquém”, ou melhor, que a galinha d’angola neste panô...” 

(Professora) É umas palavras meio... 

(aluna) Adoidada. 
(Professora) Meia... Sei lá... Meio africana, né?! 

(Professora) Ela quis dizer que desenhou a galinha nesse pano, eu acho. 

(Professora) Aqui em Pernambuco a gente chama o nome dessa galinha como hein? 

(alunos) Galinha d’angola. 
(Professora) Galinha d’angola africana? A gente diz isso? 

(alunos) Não. 

(aluna) Chama galinha. 
(aluno) Garnisé. [...] 

 (Professora) Não. Ela canta muito dizendo uma coisa assim.... 

(alunos) Tô fraco, fraco, to fraco, to fraco... 

(Professora) É? Então como é que a gente diz? Começa com o quê? 
(aluno) Tô fraco, to fraco, to fraco. 

(Professora) Começa com “g”. 

(aluna) Guiné. 
 (Professora) “Certa noite Bruna sonhou com a... com a guiné descendo de uma corrente de 

ouro/ por uma corrente de ouro/ ela era muito engraçada por que trazia uma bolsa pendurada/ E 

com suas patinhas espalhava terra/Que caia do céu na terra...” 
(Professora) Espalhava terra, no caso areia, no nosso planeta, olha aqui ó! Ela descendo numa 

corrente de ouro, tá vendo? E espalhando a terra na terra. Ela aqui ó, a menina Bruna, está 

sonhando. 

(aluno) O que ela tá na boca? 
(Professora) Ela não tá com nada na boca não. (Professora B, aula 4) 

 

 

Ainda nessa aula, os estudantes foram levados a escolher livros das obras 

complementares e outros para ler sozinhos. Nesse momento, alguns estudantes foram 

chamados para realizar a leitura em voz alta para professora. Esse tipo de leitura foi 

realizada, aparentemente, com o propósito de “tomar a leitura” dos estudantes para 

identificar se conseguiam realizar a leitura e com qual fluência.  Sobre esses aspectos 

iremos aprofundar nos próximos capítulos, quando discutiremos os modos de leituras. 
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Novamente, evidenciamos na aula situações em que o SEA foi explorado, mas não 

houve nenhuma relação com a leitura das obras complementares.  

 

Quadro nº 18: Obra complementar utilizada na aula 04 – Professora B  

 
Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

04 Bruna e a galinha D’Angola 

 

Autor(a): Gercilga Marques Saraiva de Almeida, Imagens: 

Valéria Saraiva 

O livro Bruna e a galinha d’Angola conta a história de 

Bruna, uma garota que ganha da avó uma galinha 

d’Angola.O presente vira uma oportunidade para ela 
conhecer as histórias sobre a África, terra de sua família, 

sobre a criação do mundo e sobre sua vinda para a aldeia 

onde moram. À medida que Bruna vai fazendo novas 

amizades, toda a sua aldeia vai tomando conhecimento das 

histórias de sua avó. Assim, a obra cria uma boa 

oportunidade para que o professor explore, com os alunos, 

suas próprias histórias e crenças, estimulando o respeito à 

diferença. (BRASIL, 2012, p. 103) 

- Leitura  

 

Língua Portuguesa 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

Durante a aula 5, foi realizada a leitura da obra “Assim ou Assado ”. A partir da 

leitura das imagens do livro, a professora explorou a relação de contrários. Como 

observa-se na sinopse do livro abaixo, tal obra permite que os estudantes pensem nos 

contrários e também explorem as grandezas para o trabalho com o componente 

matemática. No entanto, a docente explorou apenas os contrários. Não observamos uma 

continuidade da discussão após a leitura. Quanto ao uso dos livros com enfoque para a 

matemática, o documento afirma que: 

 
O seu uso pode auxiliar a criar situações em que a criança seja levada 
a intervir, dar opiniões, antecipar o que acha que vai acontecer, assim 
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como utilizar sua criatividade, propondo novos finais para as histórias 

e recriando-as. Posterior à exploração da leitura de uma história 
infantil, a obra pode ser aproveitada para o aluno identificar conceitos 

e discutir sobre procedimentos matemáticos. (BRASIL, 2009, p. 26)  

 

Com relação ao eixo de apropriação do SEA, houve exploração a partir de 

ditados e ficha de atividades. Como podemos perceber, novamente não houve nenhuma 

relação da leitura das obras complementares com as atividades realizadas antes e após a 

leitura.  Após a correção das atividades, houve a exploração da caixa do acervo das 

obras complementares pelos estudantes. Sem nenhuma atividade dirigida, os alunos 

buscaram os livros para ler e explorar as imagens. 

 

Quadro nº 19: Obra complementar utilizada na aula 05 – Professora B   

 

Aula  Obras complementares  Eixos de 

ensino  

Componentes 

curriculares 

05 Assim ou Assado  

 

Autor(a): Alcy, Imagens: Alcy 

A obra Assim ou assado? compõe-se de imagens que 

ilustram noções contrárias, sendo a maioria relativa a 

grandezas, como massa, volume, comprimento, mas 

também outras situações, como “preso-livre”, “gordo-

magro” etc. A primeira cena, por exemplo, apresenta 
dois cachorros, aparentemente de mesma raça, um bem 

magro e outro bem gordo. O professor de matemática 

pode aproveitar para tratar da comparação entre duas 

grandezas diferentes: o volume e a massa (peso). 

As imagens propiciam boas discussões sobre 

comparação de grandezas, importantes de serem feitas 

antes de uma exploração da medida das grandezas.

 (BRASIL, 2012, p. 100) 

- Leitura  

 

Língua Portuguesa 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 
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Na aula 6, foi utilizado o livro “É um livro”. A professora novamente fez a 

leitura para os estudantes no início da aula, para um momento deleite. Novamente a 

intervenção durante a leitura não foi bem sucedida. A professora realizou a leitura com 

poucas questões que possibilitassem a participação e consequentemente a construção do 

sentido do texto pelos estudantes, que pareciam não estar gostando da leitura. 

Provavelmente, o desinteresse era resultante do modo como a professora realizava a 

leitura, com entonação pouco envolvente. A docente parecia novamente não ter lido o 

material antes de levá-lo para a turma, desconhecendo o significado de palavras que o 

texto trazia. No extrato abaixo observa-se a pouca interação do grupo e falta de 

conhecimento da professora sobre o livro em questão.  

 

(Professora) Privacidade. Olha presta atenção! “Log in? Não. É um livro.” Ele tá perguntando 
se ele fez log in. 

(aluno) O que é isso? 

(Professora) E eu sei não... Vocês sabem o que é log in? 
(aluno) Eu sei... 

(aluno) Eu não. 

(Professora) Então diz! 

(aluno) Eu não, eu não. 
(Professora) Alguém aqui acessa a internet? 

(aluno) Ela. 

(Professora) Sim... E o que é log in? E agora, é a gente bus...? 
(alunos) Car. 

(Professora) A gente vai buscar as informa...? 

(aluno) Ção. 
(Professora) Olha aqui ó: Horas e horas. Eu não coloquei letras aqui, pensando que não tinha 

[fala pra alguém]... Horas e horas. Olha o tempo... Depois eu termino a história, ajeita a 

cadeira! Leite. (Professora B, aula 6) 

 

 Em seguida, a docente explorou o eixo de apropriação do SEA a partir de 

leitura de palavras, descobrir palavras dentro de palavras e jogos de Alfabetização.  No 

final dessa aula houve o momento de leitura e manuseio de livros diversos das obras 

complementares. 

 

Quadro nº 20: Obra complementar utilizada na aula 06 – Professora B   

 
Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

06 É um livro  - Leitura  

- Análise 

linguística: 

Língua Portuguesa 
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Autor(a): Lane Smith 

Imagens: Molly Leah 

Na era da internet e dos e-books, a obra É um livro 

apresenta a conversa entre um burro, um macaco e um 

rato, sobre um livro, em comparação com o 

computador. O burro, com um laptop, pergunta ao 

macaco o que ele tem na mão. Ao responder que é um 

livro, o burro faz uma série de perguntas sobre esse 

objeto: “Ele manda mensagem? Entra no Twitter? 

Passa vídeos?” O autor, por meio das respostas do 
macaco e do rato, deixa claro que o livro “é um livro”. 

Não precisa carregar, nem conectar, nem tampouco 

Twittar. Basta ler e imaginar. (BRASIL, 2012, p.111) 

Apropriação do 

SEA 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

Na aula 7, a docente fez uso do livro “Soltando os bichos” e durante a leitura  

explorou algumas palavras que rimavam no texto, questionando os estudantes sobre as 

palavras que rimavam. Após a leitura, a docente, a partir das atividades realizadas, de 

forma incipiente, trabalhou com rimas. Como podemos observar, mesmo realizando a 

leitura como um momento deleite na aula, a professora deu ênfase ao eixo de 

apropriação do SEA, pois a partir da reflexão sobre as rimas durante a leitura deu 

continuidade à aula explorando as propriedades do SEA. 

 
(Professora) Rimou? Amiga com formiga? Rimou ou não? 

(aluno) Rimou. 
(Professora) Ah... Muito bem Vinícius.  

(aluno) Como é tia? 

(Professora) Amiga com formiga, rima? 
(aluno) Rima. 

(Professora) Rima, então... “O mosquito esquisito”, rima? 

(aluno) Rima. 
(Professora) O que é que rima? Quais são... 

(aluno) O quê que... 
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(Professora) Qual é a característica de uma rima? 

(aluno) [fala algo incompreensível] 
(aluno) Mosquito. 

(Professora) O que é a rima? 

(aluno) É as três letras da última palavra... 
(Professora) As três... 

(aluno) Letras. 

(Professora) Das palavras que são o quê? 

(aluno) “Inguais”. 
(aluna) Rima. 

(Professora) Que são iguais, muito bem! Aí se transforma em rima, não é isso?  Pato chato, e o 

carneiro maneiro... 
(aluno) Rima, rima, rima. 

(Professora) Rima? 

(aluno) Rima. 
(Professora) Rima, olha aí! Presta atenção! 

(aluno) Tia, tudinho rima. 

(Professora) Tudinho aqui rima? Será? Vamos ver! “Uma aranha estranha, uma lebre 

alegre...”? 
(aluna) Rima... Rima não. 

(Professora) Rima não? “Uma lebre alegre”? 

(aluna) Rima. 
[alunos falam entre eles] 

(Professora) “Um pavão chorão”?  

[professora interrompe pra perguntar quem está com celular ligado] 

(Professora) Ou um pintinho faminto? 
[alunos conversam entre eles] 

(Professora) “Um elefante falante, um esquilo tranquilo...” 

(aluno) Não rima... 
(aluna) Rima, não rima... 

(Professora) Rima? Não? Não rima? 

(aluna) Rima.  
(Professora B, Aula 7) 

 

 

Quadro nº 21: Obra complementar utilizada na aula 07 – Professora B   

 
Aula Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

07 Soltando os bichos  

 

- Leitura  

- Análise 

linguística: 

Apropriação do 

SEA 

Língua Portuguesa 
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Autores: Rosana Ferrão e Dylan Ralphes 

Imagens: Humberto Barros 

“Se você fosse um bicho, que bicho gostaria de ser? 

Um leão valentão? Uma formiga amiga? Um mosquito 

esquisito?...” 

Usando rimas bem-humoradas, a obra Soltando os 
bichos apresenta as características peculiares de alguns 

animais. Mas, para a brincadeira ficar mais bonita e 

atrativa, em seguida o leitor tem a opção de não querer 

ser bicho nenhum, e ser apenas um menino ou uma 

menina que, às vezes, tem os mesmíssimos traços 

daqueles animais que acabou de conhecer. Com seus 

versos curtinhos e inteligentes, ao brincar com a 

sonoridade e o sentido das palavras, o livro seduz os 

leitores principiantes. (BRASIL, 2012, p. 65) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

Na aula 8, a professora fez a leitura do livro “Delícias e gostosuras ”. Não houve 

exploração dos recursos visuais do livro e nem questionamentos que possibilitassem a 

construção do sentido do texto. Como podemos observar na sinopse abaixo, além de 

narrar uma história divertida, o livro apresenta algumas passagens de intertextualidade 

através das referências a outros personagens de obras clássicas da literatura infantil. A 

participação mais efetiva das crianças durante a leitura possibilitaria um momento de 

exploração de estratégias de compreensão textual, a partir das inferências e de seus 

conhecimentos prévios.  Sobre tais aspectos discutiremos no capítulo sete. 

Como em outras aulas, a docente explorou mais os aspectos relacionados ao eixo 

de apropriação do SEA a partir das atividades de leitura e escrita de palavras, ditado e 

outras atividades no quadro sem ter nenhuma relação com a obra complementar. 

 

Quadro nº 22: Obra complementar utilizada na aula 08 – Professora B   

 
Aula  Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

08 Delícias e gostosuras  - Leitura  

 

Língua Portuguesa 
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Autor(a): Ana Maria Machado 

Imagens: Denise Fraifeld 

O livro Delícias e gostosuras narra, em versos 

rimados, a história de Isadora e Henrique, dois 

irmãos que adoram ir à casa da avó para saborear 

diferentes delícias e gostosuras. As trovas são 

compostas por elementos da cultura geral e fazem 
referência a histórias e a personagens conhecidos do 

público infantil: Popeye e seu gosto por espinafre, 

Ursinho Puff, que adora mel, Rapunzel, Dom João 

Ratão, Branca de Neve, João e Maria, dentre outros. 

Com essa obra, o leitor tem a oportunidade de 

relembrar histórias e cantigas, e de se alimentar de 

muita rima e imaginação. (BRASIL, 2012, p. 110) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

Já na aula 9, a partir do livro “Pingo d’ água”, foi observada  uma 

sistematização das atividades com a  obra complementar. A partir da leitura do texto, a 

professora explorou o componente curricular Ciências, bem como o trabalho com os 

eixo de leitura e análise linguística.  

A docente usou o livro como base para o trabalho com o ciclo da água. Para uma 

melhor sistematização do conteúdo utilizou cartazes com imagens relacionadas ao livro 

e em seguida realizou atividades de apropriação do SEA. Assim, além da exploração 

durante a leitura do livro, nessa aula, a docente trabalhou o conteúdo “ciclo da água” 

apresentando uma progressão das atividades realizadas. 

 

Quadro nº 23: Obra complementar utilizada na aula 09 – Professora B   

 
Aula  Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

09 Pingo d’ água  - Leitura  

 

Língua Portuguesa 

Ciências 
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Autor(a): Eliana Sant’anna 

Imagens: Nelson Tunes 
Pingo d’água é uma obra que possibilita ao leitor 

compreender a importância da água para a garantia da 

vida e alerta sobre os problemas ambientais 

vivenciados pela sociedade, provocados pelo mau uso 

desse recurso. O enredo mostra a trajetória que um 

pingo de água podepercorrer ao longo do ciclo da água. 

A história é contada em versos curtos e escrita com 

letras maiúsculas, fontes variadas e em tamanho 

sempre grande, sendo, assim, adequada tanto ao 

processo de alfabetização quanto à introdução do 

conteúdo ‘ciclo da água’. (BRASIL, 2012, p. 67) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

Na última aula observada, aula 10, a docente fez uso da obra “A viagem de 

Tamar: a tartaruga verde do mar”. Antes de iniciar a leitura do livro, a docente 

retomou a aula em que abordou o livro “Pingo d’ água”, recordando o conteúdo 

trabalhado em outra aula.  

A professora, ao ler o livro, trabalhou o eixo de leitura. Durantes as atividades 

realizadas focou na reflexão do sistema de escrita alfabética. 

 

Quadro nº 24: Obra complementar utilizada na aula 10 – Professora B   

 

 
Aula 

 

Obras complementares  Eixos de ensino  Componentes 

curriculares 

10 A viagem de Tamar: a tartaruga verde do mar 

 

- Leitura  

- Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Língua Portuguesa 

Ciências 
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Texto: Ângelo Machado 

Imagem: Raquel Lourenço Abreu 

O livro A viagem de Tamar: a tartaruga verde do 

mar trata da preservação das tartarugas marinhas 

sugerida pelo próprio título que faz referência ao 

Projeto Tamar. Narra a história de uma tartaruga que 

consegue vencer vários obstáculos e se aventura 

numa viagem solitária pelo mar. É esteticamente 

primoroso, de alto nível artístico. (BRASIL, 2009, p. 

68) 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

  

 Ao observar o trabalho com os eixos de ensino nas aulas da professora B, 

evidenciamos que o eixo de leitura foi explorado em todas as aulas. No entanto, poucas 

atividades efetivamente pareciam contribuir para o desenvolvimento das estratégias de 

compreensão de textos. Na maioria das aulas, a professora utilizou o acervo para o 

deleite e, mesmo assim, aparentemente, os estudantes em algumas situações de leitura 

não demonstravam interesse e participavam pouco. 

 Em apenas duas aulas houve a sistematização das atividades a partir do uso das 

obras complementares (aulas sete e nove). Em uma delas, na aula sete, a exploração do 

livro se firmou para o tratamento ao eixo de apropriação do SEA. Sobre esse eixo, 

observamos que boa parte das atividades estavam relacionadas ao tratamento dado às 

propriedades do SEA, embora não houvesse relação com os acervos complementares.  

 Assim, as obras complementares, na maioria das vezes, foram utilizadas apenas 

para o momento deleite da aula. Em algumas situações, mesmo que de forma pouco 

sistemática, a docente buscou por meio de algumas estratégias, a participação do grupo 

e o desejo de buscar os livros para realização das leituras. 
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 Ao compararmos as professoras no que se refere os eixos de ensino explorados a 

partir das obras complementares, evidenciamos que a professora A fez uso dos livros 

em diferentes situações, contemplando os eixos de leitura, apropriação do SEA e 

produção textual na maioria das aulas. Além disso, o eixo de leitura foi mais explorado 

em suas aulas, tanto para o desenvolvimento de habilidade de compreensão leitora como 

para a fluência de leitura. Sobre eles iremos aprofundar a discussão no capítulo sete. 

 A professora B não apresentou uma exploração mais sistemática dos eixos de 

ensino a partir das obras complementares. Das dez aulas observadas, em oito, as obras 

complementares foram utilizada apenas para leitura deleite, sem de fato prestar-se a 

isso, devido à falta de interação e participação, tendo em vista que os modos de leitura 

da professora não empolgavam as crianças. Além disso, pouquíssimas vezes as crianças 

foram levadas a refletir sobre a temática ou sobre parte do texto que estava sendo lido 

pela docente. De modo geral, o eixo de ensino de apropriação do SEA era priorizado 

nas aulas dessa referida docente.  

 Com relação aos componentes curriculares explorados nas aulas, a professora A 

se destacou. As situações didáticas realizadas a partir das obras complementares, na 

maioria das vezes, estavam relacionadas com algum conteúdo explorado, em boa parte 

das aulas de forma sistemática. Além de explorar o componente curricular língua 

portuguesa, a docente realizou reflexões sobre alguns conceitos relacionados aos 

componentes curriculares ciências, geografia e história, estabelecendo uma relação 

interdisciplinar. Ressalva-se, no entanto, que não havia proposições de atividades em 

que as crianças socializassem seus saberes ou tivessem alguma ação em que os 

conhecimentos construídos fossem mobilizados em outros momentos além da aula 

específica em que os assuntos eram abordados. 

 Já a professora B, mesmo tendo relatado na entrevista que explorava as obras 

complementares para o trabalho com diferentes componentes curriculares, só realizou 

tal tipo de articulação em uma das aulas. 

Assim, evidenciamos que a professora  A explorou as obras complementares em 

suas aulas para trabalhar diferentes eixos de ensino da língua portuguesa articulados a 

alguns conteúdos dos componentes curriculares: ciências, história e geografia. Em 

algumas situações observamos uma ênfase maior em determinados eixos e/ou áreas de 

conhecimentos. A professora B fez uso das obras, sobretudo, para o ensino do Sistema 
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de Escrita Alfabética. Em relação ao eixo de leitura de textos, parecia haver uma 

concepção de que seria suficiente ler para as crianças, sem exploração mais intencional 

dos textos lidos. 

 Considerando-se os dados dos questionários das 31 professores e das entrevistas 

e observações das duas docentes selecionadas, concluiu-se que as obras complementares 

são utilizadas nas turmas do segundo ano no município de Camaragibe, para atender a 

diferentes objetivos didáticos, contemplando tanto a dimensão da apropriação do 

sistema de escrita, quanto o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção de 

textos, quanto para ampliar as experiências culturais das crianças e inserir conceitos 

relativos a diferentes componentes curriculares. Tal constatação aponta que os 

propósitos explicitados no documento orientador do Programa estão sendo atingidos, 

pelo menos no que se refere às intenções das professoras. Os dados observados, no 

entanto, revelam, sobretudo em relação à professora B, carência de um trabalho 

pedagógico mais problematizador, em que os sentidos do texto sejam tratados por meio 

de atividades diversificadas, que possibilitem o aprofundamento dos saberes das 

crianças. 

 Para aprofundar tais análises, nos próximos capítulos serão explorados os modos 

como as estratégias didáticas foram desenvolvidas, buscando-se investigar as 

contribuições para a formação de leitores. 
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7. AS OBRAS COMPLEMENTARES E SUAS RELAÇÕES COM OUTROS 

RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DOCENTE 

 

Como foi descrito no capítulo anterior, inicialmente, 30 professores que 

responderam o questionário aplicado nesta pesquisa (96,77%) declararam conhecer o 

acervo de obras complementares, apenas um professor disse não ter conhecimento dos 

livros. Vinte e sete professores (87,09%) afirmaram que utilizavam os acervos 

complementares, apenas dois afirmaram utilizar raramente, por considerarem o material 

inadequado ao ciclo de alfabetização e um professor afirmou já ter visto o material na 

escola, mas ainda não ter utilizado. Os professores declararam que as obras 

complementares eram utilizadas com diferentes objetivos didáticos, o que aproxima tais 

usos dos propósitos declarados no documento orientador do Programa. Nas primeiras 

análises das aulas, foram realmente identificados diferentes objetivos didáticos, 

evidenciando potencial de uso dos livros adquiridos no Programa.  

Para aprofundar as análises, apresentamos, neste capítulo, reflexões com base 

nos relatórios de observação de aula acerca dos princípios didáticos subjacentes a essa 

prática e os recursos didáticos utilizados em sala, sobretudo, as obras complementares.  

Buscou-se fundamentalmente identificar os recursos didáticos utilizados em 

cada turma e o papel que as obras complementares desempenharam nessas aulas. E, 

também neste capítulo, são expostas análises em que se buscou identificar quais 

princípios didáticos para o ensino da leitura estavam subjacentes às práticas das 

professoras e o modo como as obras complementares auxiliaram na concretização de 

tais princípios.  

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PRÁTICA DA PROFESSORA A: AS OBRAS 

COMPLEMENTARES E OUTROS RECURSOS DIDÁTICOS. 

 

A partir das dez aulas observadas em um período de dois meses, em média duas 

aulas por semana, traçamos um perfil da prática da professora. Durante o período de 

coleta, como foi mostrado no capítulo 5, a docente desenvolveu diferentes situações 

didáticas envolvendo os eixos de ensino: leitura, apropriação do sistema de escrita 

alfabética e produção de texto. Além de ter realizado um trabalho constante voltado para 
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a componente Língua portuguesa, de modo geral, a educadora desenvolveu situações 

didáticas envolvendo diferentes conteúdos curriculares. 

Nas aulas, a docente normalmente escrevia sua agenda apresentando o passo-a-

passo da aula, que geralmente era iniciado com leitura dos livros das obras 

complementares, com discussão, sobretudo, durante e depois da leitura. Em seguida, 

eram realizadas atividades relacionadas às temáticas trazidas nos livros e/ou atividades 

para refletir sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética, para produzir texto 

e/ou atividades de compreensão oral e escrita sobre o livro lido e atividades para casa.  

Dentre as atividades realizadas pela professora foram observadas algumas 

atividades permanentes: leitura pela professora e conversa sobre o tema da leitura 

 

 

No que se refere ao trabalho com o eixo de leitura, em todas as aulas (10) alguns 

modos de leitura e diferentes tipos de atividades foram vivenciados. Com relação aos 

modos de leitura, a leitura pela professora foi a mais frequente, embora os alunos 

também tenham sido levados a participar de outros modos, como, por exemplo: a leitura 

em coro, a leitura individual silenciosa, a leitura em duplas e a leitura em voz alta. As 

atividades de leitura variavam em discussões para a compreensão textual oral ou escrita 

e posterior atividades relacionadas ao texto e/ou ao tema dos livros articuladas com os 

outros eixos de ensino (produção textual e apropriação do SEA) e/ou conteúdos 

curriculares, como pode ser observado no comando da atividade a seguir. 

 

(professora) O texto que a gente leu vocês vão também ler sozinhos, após vocês fazerem a 
leitura do texto, a gente ler junto de forma coletiva, já que todo mundo leu. Todo mundo já está 

com a cópia, depois vocês vão circular as rimas. Cada verso desse tem uma rima no final é só 

observar a palavra que tá rimando.  

(professora) Geralmente começa com o que? Quem se lembra? 
(A1) Leitura! 

(professora) Lei...? 

(Alunos) Tura.  
(professora) “Eita”, já é?  

(A2) Professora hoje vai largar normal? 

(professora) Leitura depois só... [professora fala baixinho com um aluno] 

(A3) Tia a gente vai trabalhar com ele é? 
(professora) A conversa é no meio da leitura, certo?! A conversa sobre a leitura. 

[alunos conversam entre eles][...] (Aula 7, professora A) 
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(professora) Primeira coisa já que estão com o texto na mão: começar a ler. Quem sabe ler já 

vai tentando encontrar as palavras que terminam iguais. As palavras que terminam iguais são 
palavras que rimam, elas terminam com as mesmas letras. (Aula 2, professor A) 

 

 A professora, além de oportunizar dois modos de leitura, leitura silenciosa e 

leitura coletiva, pediu que os alunos identificassem no texto as palavras que rimam. No 

entanto, ao solicitar a localização das palavras que rimam, apenas chamou atenção para 

as semelhanças gráficas, não explorando os segmentos sonoros das palavras, 

possibilitando que os alunos optassem apenas pela localização de formas gráficas 

semelhantes no texto. 

Nas situações de leitura realizadas pela professora, foram levantadas questões 

que possibilitavam discussões relevantes. Houve, também, algumas situações que 

levavam à extrapolação da temática abordada nos textos.  

Com relação à integração dos estudantes, interpretamos que de modo geral a 

turma participava dos momentos de leitura, fossem eles feitos pela professora, 

realizados coletivamente ou em situação individuais. No entanto, alguns livros 

trabalhados envolveram mais nos momentos de discussão e interpretação oral das obras.  

Atividades de leitura em que os alunos são levados a interagir, a questionar e ser 

questionado são reconhecidas por muitos autores (SOLÉ, 1999; KLEIMAN, 2009; 

BRANDÃO, 2006) como importante para a formação do leitores. Houve indícios de 

que essa professora favorecia tais tipos de interação, como podemos observar no 

comando da atividade a seguir: 

 

(professora) Já chegou as arriscadas de vocês, agora a gente vai ver realmente cada lugar... De 

que lugar cada criança saiu, pra ir pra essa escola. Qual é o objetivo dessa leitura? Saber como 
as crianças de lugares diferentes se deslocam pra irem até suas escolas. Que transportes elas 

usam pra chegar lá. 

(professora) Vamos lá! Voltando pra cá! João e Pedro lembram da primeira? João e Pedro ia 
de quê?  

(aluno) De barco. 

(aluno) De barco. 

(professora) João e Pedro iam de barco. João e Pedro... João e Pedro... Ideal seria ter um mapa 
aqui, agora, mas não tenho. E eu ia trazer o meu e me esqueci. Já tinha planejado: vou levar o 

meu mapa, e na hora eu vou mostrando os lugares, e ia mostrando o mapa.  

[alunos falam ao mesmo tempo] 
(aluno) Seria massa. 

(professora) Espera aí eu vou dar uma ajudinha, vou tentar desenhar pra vocês. 

(aluno) Eu tenho um globo. 
(professora) Vê só, digamos... que é o mapa do Brasil... [crianças comentam sobre o desenho] 
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(professora) Então olha pra cá: João e Pedro eles vinham de barco, eles eram do Pará.  (Aula 

5, professora A) 

 

Nessa aula, a professora primeiramente fez a leitura questionando os alunos 

onde morava cada criança e o transporte que cada uma usava. Em seguida, retomou a 

leitura informando o objetivo da leitura para confirmar as hipóteses dos alunos sobre os 

lugares e transportes usados a partir das pistas trazidas no livro. Para identificar os 

estados desenhou o mapa do Brasil no quadro.  

Nos momentos de discussão sobre o texto, a professora explorava muito a 

participação oral das crianças sobre o texto lido e sobre o tema, articulando os eixos de 

ensino da leitura e da oralidade a partir das discussões apresentadas e os diferentes 

componentes curriculares. 

 A professora, por exemplo, articulava o ensino de leitura de textos com o eixo da 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, realizando palavras cruzadas relacionas às 

temáticas discutidas, ditados, atividades diversificadas, registro de palavras no quadro 

ao localizar informações nos textos lidos como, por exemplo, evidenciamos na aula 5: 

 

(professora) Então vamos pensar nos meios de transporte que eles usaram, quem lembra? 

(aluno) Cavalo. 
(aluno) Cavalo, ligeirinho, ônibus... 

(aluno) Carro. 

(aluno) Metrô. 

(aluno) Charrete. 
 (professora) Cavalo... Vamos dizer as letras pra todo mundo que não sabe ler, ir aprendendo! 

(professora) Como é que eu escrevo cavalo? 

(aluno) C-A... 
(professora) VA? 

(alunos) V-A 

(professora) LO Mateus? 

(alunos) L-O. 

(professora) Mateus como escreve LO? 

(aluno) L-O. 

(professora) Mateus só sabe no “L” o “L” é com Mateus. [risos] 
(professora) Ninguém diz não a sílaba com “L”  que ele vai dizer, e ele acerta.  

(aluno) Barco. 

(aluno) Ônibus. 
(professora) Barco e ônibus. Barco? 

(aluno) B-A-R-A-CO. 

(aluno) R, R,R,R... 
(professora) Por que tem o “R”? 

(aluno) Bar... 

(aluno) Bar... 
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(aluno) Bar... 

(professora) Eu vou querer agora que Vinícius fale também. 
(professora) Como é que eu faço o “CO” Vinícius? 

(aluno) C-O (Aula 5, professora A) 

 

Em se tratando das produções textuais, como foi anunciado no capítulo5, a 

professora realizou cinco atividades voltadas para esse eixo de ensino, no entanto, as 

situações, apesar de manterem uma relação com as atividades anteriores, as leituras, não 

se caracterizavam como momentos em que as crianças buscassem interagir por meio dos 

textos, pois não eram indicados destinatários e nem finalidades para as produções, como 

podemos observar no comando da produção textual, “(professora): Vocês vão fazer um 

pequeno texto escrevendo tudo o que vocês conhecem da cidade de vocês, que é a 

cidade de Camaragibe, certo?!.”(Aula 1, professora A) 

Autores como Dolz e Schneuwly (1988; 2004); Leal e Morais (2006); Guerra 

(2009) defendem a ideia de que para escrever um texto é necessário construir 

representações da situação de comunicação (finalidade, destinatários, espaço de 

circulação...), pois tais representações guiam as decisões sobre a seleção do conteúdo a 

ser escrito, os recursos linguísticos a serem utilizados, os gêneros a serem adotados 

Observou-se, portanto, oscilações na prática da professora, pois em algumas 

situações apresentava uma prática que se aproximava de uma perspectiva 

sociointeracionista, demonstrando reconhecer a importância da interação para 

construção de conhecimento, estimulando a fala dos estudantes, explorando seus 

conhecimentos, e, em outros momentos, sobretudo, nas situações de produção textual,  

conduzia um ensino distanciado das práticas sociais em que se lê e se escreve para 

atender a diferentes finalidades. 

Para atender aos seus objetivos didáticos, alguns recursos didáticos foram 

utilizados, como se pode verificar no Quadro 25. 
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Quadro nº 25:  Recursos didáticos utilizados nas aulas  da professora A 

  

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

  As obras complementares foram os recursos didáticos mais utilizados pela 

docente (100%), embora outros recursos também tenham sido contemplados. Em boa 

parte das aulas a referida professora fez uso de fichas de atividades, que em sua maioria 

estavam relacionadas às temáticas exploradas nas obras complementares (80% das 

aulas).  

 É importante ressaltar que, além das obras complementares, outros recursos 

foram distribuídos nas redes de ensino como política nacional. No entanto, tais recursos 

como os jogos (0%), os livros literários (10%), os livros didáticos (10%) não foram 

utilizados ou apareceram com baixa frequência nas dez aulas observadas desta referida 

 

Aula 

 

Obras 

complementare

s 

 

Outros livros 

literários 

 

Livro 

didático 

 

 

Ficha de 

atividade 

 

Jogos  

 

Cartazes 

Outros 

(quadro, 

caderno 

escolar) 

01 X -- --- X --- ---  

X 

02 X -- --- X --- --- X 

03 X  

--- 

--- X --- --- X 

04 X --- --- X --- --- X 

05  

X 

--- --- X --- --- X 

06 X --- --- X   X 

07 X --- --- X --- --- X 

08 X --- --- --- --- --- X 

09 X --- X  --- --- --- X 

10 X X --- X --- --- X 

% de aulas 

em que os 

recursos 

foram 

utilizados 

100% 10% 10% 80% 0 0 100% 
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professora. É possível que essa alta frequência tenha sido influenciada pelo 

conhecimento que a docente teve sobre o objetivo da pesquisa ou pelo fato de a 

professora ter participado da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, que estimulava o uso de tal tipo de material. É importante ressaltar, no entanto, 

que no contato com a professora foi dito que ela deveria conduzir suas aulas da maneira 

como vinha realizando antes da pesquisa. Quanto ao efeito da participação nos 

encontros pedagógicos do Pacto Nacional pela Alfabetização, é relevante também 

considerar que outros recursos didáticos, como os livros didáticos e os jogos, também 

são referenciados nesse Programa. Por outro lado, materiais que não são contemplados 

no material usado na formação desse Programa, como as fichas de leitura, apareceram 

com frequência na prática da professora.  

 Apesar de nessa pesquisa não ter sido observado o uso de jogos nas aulas, outra 

pesquisa, realizada por Soares, Viera e Leal (2013), evidenciou uso desses recursos, de 

modo articulado ao trabalho com as obras complementares. A pesquisa citada 

identificou o trabalho com esses dois recursos para o ensino da base alfabética. 

 Como exposto no quadro, em apenas uma aula (10%) houve a utilização de um 

livro literário que não fazia parte do acervo das obras complementares. É importante 

ressaltar que em boa parte das aulas observadas não foram identificados, em sala de 

aula,  materiais para leitura. Embora as obras complementares tenham sido distribuídas 

para permanecer nas salas de aulas dos primeiros anos do Ensino Fundamental, tais 

obras, juntamente com outros livros literários, normalmente ficavam expostos na 

biblioteca escolar. A professora levava para sala apenas os recursos que estavam 

destinados ao planejamento didático do dia. Dessa forma, não poderíamos justificar a 

frequência maior do uso desse recurso pela facilidade de acesso, já que não estavam 

permanentemente na sala de aula da professora. Uma hipótese que se pode levantar é 

que a preferência pelas obras complementares possa ser decorrência da relevância 

atribuída pela docente às temáticas e conteúdos explorados nos livros. Outra hipótese é 

que a professora já tinha conhecimento mais aprofundado dos conjuntos dos acervos,. 

Como os demais livros não estavam sendo tão sistematicamente manipulados nos 

encontros de estudo e ficavam disponibilizados na biblioteca, seria necessário um tempo 

para ir à biblioteca conhecê-los e planejar atividades com eles. 



153 

 

 

 

 

 O livro didático também foi utilizado em apenas uma das aulas observadas 

(10%), em que a docente fez a leitura compartilhada de um texto e respondeu 

coletivamente questões sobre o texto lido. Nessa aula, a professora também fez uso de 

outros recursos, como as obras complementares, quadro e caderno escolar.   

Embora saibamos que durante muito tempo o livro didático se configurou como 

um dos recursos didáticos mais utilizados nas salas de aula, algumas mudanças estão 

sendo evidenciadas oriundas de políticas públicas de distribuição de diferentes recursos 

didáticos. O livro didático, portanto, em Camaragibe deixou de ser o único recurso e 

passou a dividir o espaço com outros que também são distribuídos nas redes públicas de 

ensino como uma política nacional. É possível que a novidade de ter as obras 

complementares possa ter reduzido o uso dos livros didáticos. Observou-se, também, 

certa preferência pelas obras complementares por elas possibilitarem o tratamento do 

tema de forma mais aprofundada, como pode ser observado no depoimento a seguir: 

 

Leitura, meio ambiente no sentido geral, assim, a relação dos seres com o meio ambiente, com 

o ambiente em que vivem, então os livros ajudam muito. Por que o livro didático eles trazem 

esses conteúdos, mas de uma forma muito resumida, aí a gente encontra um apoio nesses 
outros livros das Obras Complementares. (Entrevista - professora A) 

 

 Apesar de demonstrar em sua fala explicitamente uma relação de completude 

entre ambos os recursos, durante as aulas observadas não chegamos a evidenciar algum 

momento em que demonstrasse essa relação. 

Outros recursos, como por exemplo, cartazes e jogos, não fizeram parte das 

situações didáticas que observamos. No entanto, não se pode afirmar que a docente não 

fazia uso de tais recursos em sua prática, o que podemos supor pela frequência exposta 

no quadro acima é que um dos recursos mais utilizados pela professora eram os livros 

das obras complementares, as fichas de atividades, o quadro e o caderno escolar. 

No próximo tópico iremos demonstrar como estava organizada a rotina da 

professora B, através da caracterização geral de sua prática. 
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7.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PRÁTICA DA PROFESSORA B: AS OBRAS 

COMPLEMENTARES E OUTROS RECURSOS DIDÁTICOS. 

 

A docente B explorou situações didáticas envolvendo os eixos de leitura e 

apropriação do sistema de escrita Alfabética. Foi possível constatar que o foco maior 

nas situações didáticas estava na reflexão sobre o funcionamento do sistema de escrita 

alfabética, embora o eixo de compreensão de textos também tenha sido contemplado 

nas aulas, na maioria das vezes com a finalidade do deleite. 

Em todas as aulas, a docente escrevia agenda no quadro, que normalmente 

iniciava com a oração, chamada, atividade, lanche/recreio, leitura deleite e a atividade 

de casa. Observamos que a leitura foi sinalizada na maioria das vezes como  “Leitura 

deleite”. Ela era vivenciada, de modo geral, após o horário da merenda/recreio ou no 

final das aulas, embora a realização da leitura em duas aulas tenha sido ponto de partida 

para situações didáticas que envolviam outro componente curricular, além de língua 

portuguesa.  

Em se tratando do ensino da leitura, observamos que a leitura de obras 

complementares e outros livros literários era uma atividade permanente da turma. Em 

seus relatos, a docente afirmou que tal atividade existia em sua prática mesmo antes da 

chegada dos acervos complementares. A professora tanto utilizava a leitura de livros 

com a sua turma do 2º ano, como também fazia uso dos livros das obras 

complementares e outros livros literários com turmas que não faziam parte do ciclo de 

Alfabetização, o 4º ano, o que pode evidenciar que a docente considerava que o material 

era pertinente também para outras turmas do Ensino Fundamental. 

Além da leitura pela professora, também foi possível observar outros modos de 

leitura, bem como atividades de interpretação de textos escritas, como demonstra o 

extrato a seguir. 

 

Mar  

No mar,  

Tem siri e ostra 

Marisco e lagosta 
Bichos bonitos,  

Bichos esquisitos 

O mar  

É lindo e gozado 

A gente entra doce 

E sai salgado.       

Autor: Lalau e Laura Beatriz 
 

1) Responda: 

a)  Qual é o título do texto? 
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b) Dê que fala o texto? 

c) Que frutos do mar aparecem no texto? 
d) Como é o mar no texto? 

e) Qual é o gênero textual trabalhado? 

 
(    )  Poema  (   ) Poesia                                                                                                                                         

 

f) Desenhe o mar que se apresenta no texto 

g) Circule no texto as palavras que rimam. 
(Aula 8, professora B) 

 

Observamos acima uma atividade de compreensão escrita do poema “Mar”. A 

partir do texto, a professora explorou habilidades de localizar informações explícitas, 

identificar o assunto do texto, questões de localização de rimas e uma das questões era 

de identificação do gênero textual.  Atividades como essas foram realizadas em quatro 

das dez aulas observadas. Normalmente eram respondidas coletivamente, considerando 

que parte da turma ainda não tinha autonomia de leitura. 

Um fator importante a considerar em sua sala de aula era o espaço destinado aos 

livros. Mesmo trabalhando em uma sala pequena, a professora, ao utilizar os livros dos 

acervos, levava a caixa com todas as obras e a deixava em cima da sua mesa para que os 

estudantes pudessem manusear e ler os livros. Durante as observações, montou “o 

cantinho da leitura” da sala, em que foi possível encontrar livros das obras 

complementares e outros livros literários.  

No que se refere à participação dos estudantes, observamos que a turma era bem 

participativa. Como a professora explorou em boa parte das aulas algumas propriedades 

do SEA, os alunos, em algumas situações de leitura, chamavam a atenção da docente 

quando percebiam no texto lido palavras que rimavam. Tal aspecto mostra que as 

crianças têm expectativas sobre as intenções pedagógicas dos professores, como é 

salientado por Schneuwly e Dolz (2004). 

Nos momentos de leitura de textos, os alunos não participavam muito. Alguns 

comentavam que não estavam gostando. Tal comportamento pode ser resultante de 

escolhas de livros inadequados para o grupo pela professora, ou pode ser também 

resultado das estratégias didáticas utilizadas. Na pesquisa realizada por Silva (2013) foi 

possível perceber que as crianças gostavam dos livros, sobretudo os que tinham sido 

utilizados em atividades pela professora. Tal dado será discutido no capítulo seguinte. 
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Com relação ao eixo de ensino de apropriação do SEA, como já mencionamos, 

foi o mais explorado nas aulas da referida docente. As atividades mais recorrentes 

envolvendo o SEA foram: ditado, separação silábica escrita, identificação de rimas, 

completar palavras com lacunas, leitura e escrita de palavras e frases.  No entanto, as 

estratégias didáticas foram sempre as mesmas e se afastavam de uma concepção 

sociointeracionista, como pode ser observado no extrato da aula abaixo: 

 

(professora) Nós vamos fazer umas palavras do nosso pequeno texto, viu?  
(professora) A primeira palavra é bala: B-A, L-A 

(aluno) B-A-L-A 

(professora) Escreveram bala? B-A-L-A. Faz silencio! 
(professora) Caneta!  

(professora) C-A; N-E; T-A 

(aluno) Aí o quê tia? 

(professora) C-A; N-E; T-A 
(professora) T de tatu. C-A, N-E, T-A 

[alguns alunos mostram e perguntam se está certo, e a professora responde. Depois chama 

atenção de Davi e corrige a atividade de algum aluno] 
(professora) Não. 

(aluno) Não. 

(professora) Como é que se escreve não? 
(aluno) N-A e O e um til em cima. 

(aluno) Tia eu já fiz N-A, Não 

(professora) N-A-O til. 

(aluno) Não.  
(professora) Não. N-A-O til, o til todo mundo sabe que é uma cobrinha em cima do A, que a 

gente diz o til. Mas não é tio da gente não, de pai de mãe não. É um acento. Acento pra dar o 

som da palavra.  
(aluno) N-A-O til: Não! 

(professora) Certo!  

(professora) Etiqueta. 

(aluno) Etiqueta 
(professora) E-TI-QUE-TA 

(professora) E,  T-I, Q-U-E, T-A: etiqueta. E,  T-I, Q-U-E, T-A 

(professora) Q de queijo. Olha aqui o Q. Q-U-E, T-A. etiqueta. T de tatu e Q de queijo. Não é 
o Q de dado não. Final é T-A. E,  T-I, Q-U-E, T-A. Presta a atenção. 

(Aula 1, professora B) 

 

O extrato acima foi de um dos ditados realizado pela docente. Como é possível 

perceber, não houve uma exploração das habilidades e dos conhecimentos dos 

estudantes, a professora simplesmente dizia as letras correspondentes de cada palavra. A 

única habilidade que poderíamos observar nesse tipo de estratégias seria o 

conhecimento das letras, muito embora tal estratégia não apresente nenhuma 
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problematização ou motivação para a reflexão dos estudantes. Em outras situações em 

que foram realizados ditados, apesar de tentar refletir sobre algumas propriedades do 

SEA, ao apresentar palavras dentro de outras palavras, foi notória uma mediação pouco 

reflexiva sobre o objeto de ensino.   

Desse modo, percebemos que a docente se distanciava de pressupostos 

sociointeracinistas que favorecem a valorização dos saberes dos sujeitos a partir de 

diferentes estratégias didáticas, que possibilitem a construção de habilidades a partir de 

um processo reflexivo, interativo e dinâmico, como demonstrou Lima (2011) ao 

destacar os princípios sociointeracionistas que possibilitam a construção de saberes dos 

educandos. 

Considerando que pensar em diferentes estratégias didáticas que mobilizem 

diferentes suportes e gêneros textuais é também uma forma de diversificar os recursos 

didáticos, listamos a seguir os recursos didáticos utilizados pela professora B. 

 

Quadro nº 26: Recursos didáticos utilizados nas aulas da professora B 

 

                                                
3
 Fez uso de fichas dos jogos: “Quem escreve sou eu?” e “Bingo da letra inicial” para trabalhar o ditado, 

mas não utilizou os jogos. 

 

Aula 

 

Obras 

complementares 

 

Outros livros 

literários 

 

Livro 

didático 

 

Ficha de 

atividade 

 

 

Jogos  

 

Cartazes 

Outros 

(quadro, 

caderno 

escolar) 

01 X --- X  --- --- ---  

X 

02 X --- --- --- --- --- X 

03 --- X --- X --- --- X 

04 X --- --- --- X3 --- X 

05 X --- --- --- X --- X 

06 X --- --- X X --- X 

07 X --- X --- --- --- X 

08 X --- --- --- --- --- X 
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Fonte: Albuquerque (2014) 

 

É possível perceber, com base no quadro acima, que a docente fez uso das obras 

complementares em 9 aulas (90%). Como mencionamos anteriormente, esse momento 

de utilização das obras complementares na maioria das vezes era destinado ao momento 

deleite da aula. A professora enfatizou tanto no questionário como na entrevista que um 

dos seus objetivos para utilizar livros literários seria a motivação para ler, para 

desenvolver o gosto pela leitura e ao questionarmos como seria o trabalho com as obras 

complementares ele destacou: 

 

[...] Induzi-los a leitura. Ao gosto da leitura. [...] Eu lendo, deixando também que eles 
investiguem, procurem na caixa, não só essa, como eu tenho outra também, vendo os livros que 

está na própria escola. (Entrevista - Professora B) 

 

 Diante do extrato da entrevista da docente acima e do que foi evidenciado nas 

aulas observadas, foi verificado que a professora B apresentou uma rotina em que os 

alunos vivenciavam momentos em que a leitura era realizada pela docente e momentos 

em que manuseavam os livros sozinhos. No entanto, a mediação nessas situações de 

leitura em boa parte das aulas foi incipiente no que se refere à motivação para leitura. 

Dentre os motivos para a falta de motivação, estava a forma como ela conduzia as 

atividades. Brandão e Rosa (2011; 2010) destacam que o professor antes de tudo deve 

ser um leitor que se encanta e encanta seus ouvintes, seus leitores, apresentando suas 

leituras e as motivações que suscitaram ao lê-las. Tal postura não foi observada. A 

professora não demonstrava empolgação nas leituras. Em se tratando das obras 

literárias, ocorreu em apenas uma aula (10%). Foi possível constatar o mesmo 

tratamento dado aos livros dos acervos complementares. 

09 X --- ---- --- --- X X 

10  

X 

--- --- ---  

-- 

--- X 

% de aulas 

em que os 
recursos 

foram 

utilizados 

90% 10% 20% 20% 30% 10% 100% 



159 

 

 

 

 

 A professora B também fez uso do livro didático (duas aulas: 20%). Os alunos 

foram levados a ler textos e responder coletivamente questões relacionadas à 

interpretação e à reflexão do SEA.  Assim, como observamos na prática da professora 

A, não foi possível, durante as aulas analisadas, evidenciar uma relação entre os 

recursos didáticos utilizados, muito embora tenham sido utilizados diferentes recursos 

durante a mesma aula.  

 Os jogos foram contemplados em três das dez aulas observadas (30%). Como já 

demonstramos, nas aulas da professora B o foco maior estava no eixo de apropriação do 

SEA, diferentemente da professora A, que realizou com maior recorrência situações 

didáticas  destinadas ao eixo de leitura de textos, com foco na compreensão. Ambas as 

professoras apresentavam um perfil de turma bem heterogêneo, na qual alguns 

estudantes estavam em processo de apropriação do sistema de escrita alfabético. 

Embora a professora A tenha promovido situações que levava os estudantes a refletir 

sobre os textos, a professora B apresentou mais situações em que explorou o SEA. Para 

tanto, utilizou jogos (30%), fichas de atividades (20%), o quadro e o caderno escolar 

(100%).  

Os cartazes foram utilizados em uma das aulas (10%) como material de apoio 

para a discussão de uma temática de uma obra complementar. A partir do cartaz, a 

docente retomou a leitura do livro e conversou com as crianças, explorando as imagens 

dos cartazes. 

É notório que as obras complementares foram os recursos mais utilizados pela 

docente, no entanto, é possível também perceber que outros recursos fizeram parte das 

situações didáticas propostas nas aulas, mesmo com pouca frequência . Em relação a tal 

aspecto, a professora B se diferenciou da professora A, como podemos observar no 

quadro. No entanto, usar variedade de recursos didáticos é um ponto favorável para 

explorar diferentes estratégias didáticas a partir de gêneros textuais das mais variadas 

esfera de circulação, mas não garante que as professoras contemplem princípios 

didáticos necessários para o desenvolvimento da aprendizagem dos seus respectivos 

estudantes pautados numa perspectiva interacionista. Tal tema será discutido no tópico 

seguinte. 
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7.3 OS DIFERENTES RECURSOS DIDÁTICOS PRESENTES NA PRÁTICA 

DOCENTE E SUAS RELAÇÕES COM OS PRINCÍPIOS DIDÁTICOS 

SUBJACENTES AO ENSINO. 

 

Como foi exposto nos tópicos 6.1 e 6.2, as professoras utilizaram diferentes 

recursos didáticos em suas aulas, No entanto, a utilização e a diversidade de recursos 

didáticos não são suficientes para garantir que nas situações didáticas estejam 

subjacentes princípios didáticos que favoreçam o desenvolvimento de habilidades de 

compreensão de textos. Com base nesse pressuposto, as entrevistas, os questionários e o 

relatórios de aula foram analisados novamente, buscando-se reconhecer quais princípios 

didáticos estavam subjacentes às práticas das docentes.   

Para tal análise, foram tomadas como ponto de partida algumas categorias 

definidas por Leal e Brandão (2012).  Tais categorias foram definidas para analisar as 

orientações didáticas que apareciam em documentos curriculares para o ensino da 

leitura. O grupo de pesquisa coordenado por Leal e Brandão (2012) analisou 26 

propostas curriculares e apresentou os princípios teórico-metodológicos acerca do 

ensino da leitura que constavam nesses documentos.  

Dentre as principais conclusões da pesquisa, as autoras concluíram, no que se 

refere às orientações para o ensino da leitura, que as propostas curriculares 

contemplavam aspectos relativos às condições de leitura (finalidade dos textos, 

destinatários, contextos em que ocorrem as práticas de leitura), além de valorizar 

orientações relativas ao desenvolvimento de estratégias de leitura, exploração de 

recursos linguísticos dos textos, desenvolvimento da fluência de leitura.  

Apesar dos destaques nas orientações sobre diferentes propósitos interativos e 

diferentes destinatários, as reflexões sobre as características dos gêneros foram pouco 

enfatizadas nos documentos curriculares. Além disso, as autoras demonstraram que 

numa análise global apenas 30,76% das propostas curriculares verificaram articulação 

entre as três dimensões sobre os gêneros: aspectos sociodiscursivos, composicionais e 

linguísticos. Embora tenham sido apresentadas essas ressalvas, as autoras afirmaram 

que, de modo geral, houve um consenso entre os documentos curriculares sobre a 

importância de ofertar um ensino da leitura e da escrita a partir dos diferentes textos que 

circulam na sociedade.  
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No quadro a seguir estão apresentados os princípios didáticos encontrados nas 

práticas das professoras A e B, partindo dos dados das orientações curriculares 

encontradas na pesquisa de Leal e Brandão (2012). 

 

 

Quadro nº 27: Atendimento às orientações que têm aparecido nos documentos 

curriculares
4
  

  
Princípios  Professora A Professora B 

É preciso ler / interpretar  X X 

É preciso estimular o gosto / 
motivação para leitura  

X  

É preciso diversificar os suportes 

textuais  

  

É preciso diversificar os gêneros 

discursivos  

X X 

É preciso promover situações de 

leitura com finalidades claras  

X 

 

 

É preciso promover situações de 

leitura com diferentes tipos de 

finalidades  

  

É preciso promover situações para 
o desenvolvimento de diferentes 

estratégias / habilidades de leitura  

X  X  

Estratégias de avaliação crítica dos 
textos  

  

É preciso promover situações em 

que as crianças possam parafrasear 

textos lidos  

  

É preciso promover reflexões sobre 

o contexto de produção do texto 

lido  

  

É preciso promover reflexões sobre 

o suporte textual do texto  

  

É preciso promover reflexões sobre 

os autores dos textos  

X   

É preciso promover reflexões sobre 

as intenções dos autores do texto  

  

                                                
4
  O quadro é baseado na pesquisa intitulada: Alfabetização e ensino de língua portuguesa: investigando o 

currículo no Brasil Alfabetização; gêneros discursivos; currículo. Coordenada pelas profª.(s) Drª.(s) 

Telma Ferraz Leal e Ana Carolina Perrusi Alves Brandão (2012). 
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É preciso promover reflexões sobre 

os destinatários prováveis dos 
textos  

  

É preciso explorar os recursos 

linguísticos para interpretar os 

textos  

X   

É preciso ler com fluência, com 

autonomia, com correção.  

X  X 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como podemos observar, as professoras contemplaram em suas aulas alguns dos 

princípios que aparecem nos documentos curriculares.  

Ao interpretar as entrevistas e as intervenções didáticas das professoras, 

observamos que as duas docentes enfatizaram a importância de ler. Ao relatar as 

estratégias utilizadas para desenvolvimento da leitura, apresentaram argumentos que 

tanto estavam relacionados à apropriação do Sistema de escrita Alfabética, como para a 

fluência na leitura e compreensão textual, como podemos observar nos relatos abaixo: 

 

Pronto, estou trabalhando o tema Camaragibe, pra os que sabem ler eu direciono uma atividade 

mais... Que dê mais... assim, que tenha mais o que fazer que tenha que se esforçar mais pra 
fazer, e os outros que ainda estão na fase de serem alfabetizados, estão sendo alfabetizados, 

eles já... eu já dou um suporte pra que facilite a compreensão deles naquilo que eu tô querendo. 

Aí também a gente vai lendo as palavras, após eles responderem a gente vai confirmando, 
lendo palavra por palavra, contando sílabas, explorando sons das sílabas e é assim que eu to 

trabalhando esperando que eles consigam. (Entrevista, professora A) 

 

Eu acho que só sei na prática. Explicando assim com palavras, não. Até por que eu jogo tudo, 

eu faço com que eles leiam do quadro, eu faço com que eles leiam, peguem o livro, manusear, 

pra olhar e tudo mais. E tem um monte de coisas, mil maneiras, músicas, contar uma história 
lendo ou contar oralmente.[...] outra maneira: com bingo de palavras, bingo de letras. Que a 

gente vai citando, isso aí também é outra forma de leitura. (Entrevista, professora B)  

 

Os extratos acima evidenciam que ensinar a ler para as professoras parecia estar 

mais fortemente relacionado ao ensino do SEA e da fluência da leitura.  No entanto, o 

trabalho com compreensão de texto também era contemplado pelas docentes, como 

pode ser verificado no trecho a seguir.  

 

De um modo geral, leitura, leitura mesmo, eles quando eu estou trabalhando, eu leio... Eu faço 

leitura pra turma toda e faço as perguntas direcionadas pra todos da mesma forma. Agora eu 

espero a resposta deles, assim, espero que eles respondam até onde eles entenderam, né?! E 
eles conseguem muitos deles, na oralidade eles são do mesmo nível dos outros. Mas tem a 



163 

 

 

 

 

dificuldade da escrita. (Entrevista professora A) 

 

Como é possível observar no extrato acima, a professora A menciona a 

compreensão da leitura realizada através de questionamentos que favorecem a 

construção do sentido do texto.   Pode-se, assim, identificar indícios de que essa 

professora se esforçava para praticar uma alfabetização na perspectiva do letramento. 

 As análises das situações didáticas das docentes evidenciaram que a professora 

A deixou mais evidente em suas intervenções a necessidade de ler e interpretar o que 

está lendo, pois a frequência com que buscou mesmo oralmente fazer com que os 

estudantes construíssem a interpretação do que estava no texto foi mais destacada em 

suas aulas. A professora B demonstrou em algumas situações a necessidade de 

compreender o que estava lendo, mas a frequência com que buscou interrogar os 

estudantes sobre o texto lido foi bem menor. Prevalecia em sua prática o trabalho com o 

texto para ensinar a base alfabética, como demonstramos a seguir. 

 

Meu nariz me diz  

 

Marina Colasante 
 

Comprei a caneta e li na etiqueta que o 

cheiro é de uva. 

Que uva que nada me diz meu nariz, a fruta, 
coitada, é só chamariz, a tinta tão roxa não 

pega nem trouxa o cheiro que exala doce, 

bem doce, é cheiro de bala. 
 

a) Reescreva as palavras que rimam e 

que aparece no texto. 
b) Pinte no texto com a cor azul as 

palavras que terminam com “Z”. 

c) Qual é o gênero textual? 

(   ) poesia   (   ) Poema   (   ) receita 
d) O que a moça comprou? 

(   ) livro   (   ) fruta     (    ) caneta 

e) Quantas sílabas têm as palavras 
abaixo (siga o modelo). 

Caneta  

Ca Ne Ta 
            Etiqueta 

    
           Bala 

  

            Uva 

  
           Nariz 

  
 

(Aula 5, professora B) 
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 Como já mencionamos, as atividades com pequenos textos para explorar a 

escrita alfabética foram mais frequentes nas aulas da professora B e muitas vezes os 

textos escolhidos não favoreciam uma discussão e a forma como foram explorados 

também não levava os alunos a refletirem sobre ao SEA.  

Desse modo, apesar de as duas professoras terem relatado nas entrevistas que 

buscavam motivar os estudantes para a leitura, não evidenciamos nas situações didáticas 

o mesmo tratamento dado a esse princípio. Enquanto a professora A durante a leitura de 

todos os textos buscava instigar os estudantes, valorizando seus posicionamentos 

durante a leitura, a professora B realizava suas mediações de forma aligeirada. Poucas 

vezes os estudantes eram estimulados a questionar ou defender seus posicionamentos 

sobre os textos. Alguns alunos da professora B deram depoimentos dizendo que não 

gostavam das atividades de leitura, comentavam que a professora reclamava muito 

nesse momento, por causa do barulho. É possível que a falta de interesse dos estudantes 

pode ter sido ocasionada pela mediação feita pela docente, que não possibilitava uma 

relação mais efetiva entre o leitor e o texto.  

Incentivar a leitura nos parece um dos princípios fundamentais para formação do 

leitor, para tanto, além de uma relação interativa entre leitor, autor e texto é importante 

que o professor seja modelo de leitor. Segundo (Solé, 2010, p. 01): 

 

Uma boa forma de um docente fomentar a leitura é mostrar o gosto por ela - 

quer dizer, comentar sobre os livros preferidos, recomendar títulos, levar um 

exemplar para si mesmo quando as crianças forem à biblioteca. Os estudantes 

devem encontrar bons modelos de leitor na escola, especialmente aqueles que 

não possuem isso em casa. 

 

Além disso, a circulação de textos atrativos nos espaços escolares e 

extraescolares também deve ser considerada para motivação e o gosto pela leitura. Em 

boa parte das aulas, os alunos professora A e da professora B solicitavam o manuseio 

e/ou leitura do livro que tinha sido explorado nas aulas e nem sempre isso era 

possibilitado. Algumas interrogações podem ser feitas: Por que a professora A, que 

fazia leitura diária em suas aulas, não disponibilizava os materiais de leitura na sala para 

o livre acesso dos alunos? Com relação a professora B, mesmo disponibilizando 

cotidianamente um espaço para os livros, por que foram poucas as vezes que direcionou 

um momento para que os estudantes fizessem suas escolhas de livros para ler e 

manusear?  
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Tais questionamentos são pertinentes à medida que passamos a refletir sobre 

diferentes formas de estimular o gosto pela leitura, sobretudo tendo como preocupação 

os textos que são levados pelos professores para a sala de aula, tanto em relação à 

qualidade dos textos, quanto aos modos de mediação. 

Como já foi dito, tanto a professora A quanto a professora B fizeram uso de 

alguns suportes textuais como os livros paradidáticos, os literários, o livro didático, as 

fichas de atividade e cartazes, alguns dos quais com boa qualidade textual, mas a 

mediação durante a leitura nem sempre propiciava a apreciação do texto. Além disso, 

outros suportes textuais importantes, como os jornais, revistas, panfletos, cartazes 

educativos, dentre outros, não foram utilizados.  

Assim, pode-se dizer que diferentes gêneros textuais estavam sendo explorados 

nas aulas, dado que as obras complementares foram muito utilizadas pelas professoras e 

uma das características dos acervos complementares é sua diversidade textual, mas não 

houve uma diversidade  de suportes textuais.  

Apesar disso, é importante destacar a relevância do favorecimento da leitura de 

textos de diferentes gêneros em suportes autênticos, o que é beneficiado pelo acesso às 

obras complementares. Segundo Marcuschi (2003, p. 10): “Uma observação preliminar 

pode ser feita a respeito da importância do suporte. Ele é imprescindível para que o 

gênero circule na sociedade e deve ter alguma influência na natureza do gênero 

suportado”.   

Em conclusão, foi possível evidenciar a leitura de alguns gêneros textuais, como 

os poemas, os textos de caráter informativo e os contos, mas todos no mesmo tipo de 

suporte textual: o livro.  

Fenômeno semelhante ocorre quanto o professor utiliza de modo recorrente o 

livro didático, pois Morais e Albuquerque (2011) demonstraram através de algumas 

pesquisas que os livros didáticos têm avançado muito no que ser refere à qualidade 

textual, contemplando uma diversidade de gêneros textuais das diferentes esferas de 

circulação social.  Essa garantia não somente possibilita que estudantes e educadores 

tenham acesso a materiais ricos, mas também oferece um objeto que possibilita a 

formação de sujeitos leitores e produtores dos mais variados textos.  

Tanto utilizando os livros didáticos aprovados no PNLD quanto as obras 

complementares, os professores podem variar os gêneros textuais, favorecendo o 
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contato com situações diversificadas de leitura, mas tanto um quanto o outro tipo de 

recurso implicam na adoção de um mesmo tipo de suporte.  

O fato de ter havido uso muito recorrente das obras complementares com 

exclusão de outros suportes reduziu o contato dos estudantes com outros gêneros 

textuais, como as notícias, reportagens, cartas de opinião, propagandas, os quais não 

foram utilizados em sala de aula. 

Por outro lado, apesar da diversificação de gêneros na sala de aula, não houve 

diversificação das finalidades de leitura, sobretudo, nas aulas da professora B. As duas 

professoras realizaram as atividades de leitura geralmente para discutir os temas dos 

textos, ou para deleite ou, ainda, para refletirem sobre o funcionamento do Sistema de 

Escrita Alfabética. 

Como podemos observar no quadro a seguir, em sete das dez aulas a professora 

A explicitou os propósitos da leitura, mas todas eram de realização de alguma tarefa 

para mostrar os conhecimentos adquiridos no próprio espaço escolar ou para 

sistematizar os saberes. A professora B, em cinco das dez aulas, registrou na agenda do 

dia o momento da “leitura deleite”, embora não tenha mencionado tal objetivo antes de 

iniciar a leitura. Desse modo, não houve diversidade de finalidades de leitura. 

 

Quadro nº 28: As finalidades de leitura das Obras Complementares nas 

aulas das docentes. 

 

Professora A Professora B 

Aulas  Objetivos de leitura  Aulas  Objetivos de leitura  

01 Reconhecer patrimônios culturais   

02 Atividade escrita sobre o texto /  03 Leitura deleite 

05 Atividade escrita sobre o texto / 

Saber como as crianças de lugares 

diferentes se deslocam pra irem até 

suas escolas 

04 Leitura deleite 

06 Conversa sobre o tema do texto 06 Leitura deleite 

07 Conversa sobre o tema 08 Leitura deleite 

08 Atividade sobre a leitura 09 Leitura deleite 

10 Atividade de escrita sobre o texto -- -- 

Fonte: Albuquerque (2014) 
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Como dito anteriormente, a professora A, em algumas aulas, explicitou para os 

alunos que estaria lendo o texto para que eles aprendessem sobre os temas tratados. Ela 

também explicitou que eles estavam lendo para realizar a atividades de interpretação do 

texto ou para conversar sobre o tema. No extrato de uma das aulas da professora A 

podemos exemplificar uma situação em que foi possível observar tal tipo de finalidade 

de leitura. 

 
Então vejam só, terminou a história e o título dela a gente viu no início: “Conversando sobre 
patrimônios culturais”. Como hoje é o aniversário da cidade de Camaragibe, por isso que eu 

escolhi esse livro pra ler, pra falar dos patrimônios da nossa cidade também. Pra vocês 

entenderem o que é patrimônio e a gente ver o que é que a gente tem de patrimônio aqui em 

Camaragibe, certo? Tá? Já dá pra responder a pergunta: “O que é patrimônio cultural?” (Aula 1 
– professora A) 

 

O extrato acima ilustra como a professora A indicava para as crianças a 

finalidade de leitura. Elas liam para organizar os conhecimentos adquiridos por meio da 

leitura. Outra observação a ser feita é que a professora só indicou a finalidade no 

momento final da atividade. Desse modo, os estudantes não planejavam a leitura com 

base no que fariam a partir dela. Sobre esse aspecto, como foi discutido no capítulo 2,  

Colomer e Camps (2002), ao refletirem sobre os fatores que incidem na compreensão 

leitora, destacam que de um lado temos as intenções da leitura e do outro os 

conhecimentos trazidos pelo leitor.  É a intenção da leitura que irá determinar a forma 

como o leitor abordará o texto e o nível de compreensão exigido para tornar boa sua 

compreensão. Apesar de a professora não explicitar claramente o propósito da leitura, o 

fato de ela ter um mesmo padrão didático já criava nos alunos a expectativa de que 

iriam ler para realizar uma atividade de interpretação oral ou escrita do texto. 

Como foi exposto anteriormente, no caso da professora B, a indicação de 

finalidade era ainda mais precária, pois, em suas aulas, na maioria das vezes, escreveu 

na agenda do quadro o momento da “leitura deleite”, mas não retomou tal indicação 

antes da leitura e não favoreceu, de fato, que os alunos se deleitassem com a leitura. 

Desse modo, pode-se afirmar que houve pouca diversidade de finalidades de 

leitura. Tanto a professora A como a B buscaram contemplar em suas aulas a finalidade 

de ler para o deleite, ler para aprender a ler, e  ler para informa-se sobre determinado 

assunto e/ou temática. As finalidades eram, portanto, geralmente centradas no contexto 

da sala de aula.  Leal e Melo (2006) destacam a importância das finalidades que não se 

esgotam apenas nos contextos de sala de aula, mas perpassam as diferentes situações de 



168 

 

 

 

leitura na sociedade. Segundo as autoras, a escola poderia desenvolver projetos 

didáticos em que os alunos lessem para realizar ações de interação com a comunidade 

ou outras esferas sociais. 

Apesar de haver grande diversidade de temáticas nas obras complementares, as 

finalidades não foram diversificadas. Sobre esse aspecto, Kleiman (2009) ressalta que o 

tipo de texto delimita, até certo ponto, as finalidades de leitura, pois segundo a referida 

autora: 

 

Há também diferenças entre as leituras determinadas em parte pelo tipo de 

textos, daí considerarmos a leitura de uma bula de remédios tão diferente da 

leitura de um romance, pois a primeira só se presta a pouquíssimos objetivos, 
enquanto a última pode atender um conjunto infinito de propósitos. ( 

KLEIMAN, 2009, p. 36) 

 

 No entanto, na escola, tem sido observado que a diversidade de gêneros não tem 

implicado em diversidade de propósitos de leitura, como foi observado nas duas práticas 

observadas. 

O foco do trabalho das docentes foi, como dito, na própria aprendizagem da 

leitura. Foi evidenciada a exploração de algumas estratégias de ensino antes, durante e 

depois das leituras, promovendo antecipações, inferências, levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos etc. A ênfase, portanto, era no desenvolvimento das 

estratégias de leitura. Buscava-se diversificar os tipos de questões de compreensão e não 

os tipos de finalidades de leitura. No capítulo 7 tal tema será objeto específico de 

reflexão. 

As atividades de leitura de textos também contemplavam a identificação dos 

autores e ilustradores dos livros. No entanto, só a professora A buscava identificar se os 

estudantes conheciam os autores, questionava se já tinham lido outros livros da mesma 

autora. A docente trabalhou em algumas aulas com os mesmos autores e interrogava-os 

se lembravam. No extrato a seguir há um diálogo em que a professora, antes de iniciar a 

leitura do livro, fez a leitura do verso do livro que falava um pouco da autora. 

 
(professora) Aí ela diz mais: “Eu posso dizer também, que em geral eu sou uma pessoa muito 
bem humorada, mas que de vez em quando também fico de mal humor. Só que uma coisa de 

cada vez, também.” Quando ela está bem humorada, ela não está de mal humor. “Quando estou 

de bom humor, garanto que não estou de bom humor. Pra dizer a verdade eu acho até difícil a 

gente contar quem é, vocês já experimentaram fazer isso? Contar quem vocês são?” Eu sou 
fulano de tal... Vocês já tentaram, né? A gente já tentou fazer relatos pessoais aqui, mas não 

saiu muita coisa. “Então! Engraçado. Agora eu fiquei muito curiosa pra saber quem você é e 
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quem está lendo esse livro!” Milhares de leitores já pegaram esse livro pra ler, ela não sabia...  
(professora) Ela gostaria de conhecer os leitores dela. Não é isso? Todos os leitores! Vocês 

também são leitores do livro dela. (Aula 2 – professora A) 

 

A professora buscou, mesmo que de forma incipiente, fazer com que os alunos 

conhecessem um pouco a autora quando fez a leitura em que a autora descrevia suas 

características. Essa professora também discutiu, em algumas aulas, sobre a polissemia 

das palavras para a construção do sentido do texto, explorando os significados das 

expressões trazidas pelo autor.  

Vê-se, pois, que a docente A explorou bem mais os textos que a professora B. 

Ela tinha maior investimento em fazer com que as crianças pensassem sobre os sentidos 

do texto, embora não diversificasse as finalidades de leitura. Apesar disso, ela também 

destinava atividades ao processo de ensino da base alfabética. Era tal característica que 

aproximava a professora da abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento. 

Assim como a professora A, a professora B também buscava promover situações 

de leitura para a aprendizagem do SEA e desenvolvimento da fluência de leitura. 

Alguns modos de leitura como, por exemplo, a leitura em coro, a leitura pela professora, 

a leitura para a professora foram exploradas pelas docentes, dentre elas a leitura em voz 

alta pelas crianças, para desenvolvimento da fluência. No entanto, a frequência em que 

as modalidades de leitura foram realizadas variou muito de uma professora para outra. 

Sobre os modos de leitura iremos aprofundar a discussão no capítulo seguinte. 

Outros princípios importantes para o ensino da leitura foram elencados nos 

documentos curriculares, mas não foram evidenciados nas práticas das professoras 

observadas, foram eles: Estratégias de avaliação crítica dos textos; É preciso promover 

situações em que as crianças possam parafrasear textos lidos; É preciso promover 

reflexões sobre o contexto de produção do texto lido: É preciso promover reflexões 

sobre o suporte textual do texto; É preciso promover reflexões sobre os destinatários 

prováveis dos textos. 

Considerando as reflexões gerais sobre as práticas das professoras A e B e os 

princípios didáticos para o ensino da leitura subjacente as suas práticas, é possível 

concluir que a professora A apresentou em suas aulas uma preocupação com o ensino da 

leitura, demonstrando, via de regra, uma articulação entre as atividades propostas, 

explorando alguns princípios para o ensino da leitura com mais ênfase, enquanto outros 

de forma mais incipiente. Além disso, mesmo observando um trabalho com alguns 
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recursos didáticos necessários para o ensino da leitura e a formação do leitor, outros PC 

ccccccortadores textuais também importantes não foram encontrados em suas aulas.  

No que se refere a professora B, com uma ênfase menor que a professora A 

também apresentou uma preocupação com ensino da leitura, no entanto, em suas aulas o 

eixo de apropriação do SEA era mais explorado. Consequentemente, alguns princípios 

foram explorados de forma incipiente em suas aulas. 

Considerando que a compreensão de textos é uma das prioridades no ciclo de 

alfabetização, os resultados relativos às estratégias didáticas utilizadas pelos professores 

foram retomados para novas análises, a serem expostas no próximo capítulo, buscando-

se analisar as estratégias didáticas utilizadas pelos docentes em situações de ensino da 

leitura em que as obras complementares foram utilizadas e identificar quais habilidades 

de leitura foram exploradas pelos docentes para a promoção da compreensão leitora, 

com a utilização das obras complementares.  
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8. ANÁLISE DO USO DAS OBRAS COMPLEMENTARES NO ENSINO DA 

LEITURA: MODOS DE LER, ATIVIDADES REALIZADAS E AS 

HABILIDADES CONTEMPLADAS. 

 

Nos capítulos anteriores, foram realizadas discussões sobre se as obras 

complementares eram utilizadas por professores do segundo ano do Ensino 

Fundamental em Camaragibe e os objetivos pretendidos pelos mesmos. Também foram 

inseridas reflexões sobre os princípios didáticos subjacentes à prática dos professores ao 

utilizarem as obras complementares e outros recursos didáticos. Foi evidenciado que os 

professores usavam os livros com diferentes objetivos didáticos, incluindo o 

desenvolvimento das habilidades de compreensão de textos. Tal dimensão do ensino 

será foco de aprofundamento neste capítulo, destinado a refletirmos sobre as estratégias 

didáticas utilizadas pelas professoras para o ensino da leitura com utilização das obras 

complementares, identificando quais habilidades de leituras foram exploradas pelas 

docentes para a promoção da compreensão leitora. 

Iniciaremos a discussão sistematizando as reflexões sobre as modalidades de 

leitura desenvolvidas nas aulas das referidas docentes. Em seguida, exploraremos os 

tipos de atividades realizados a partir das obras complementares e, por fim, discutiremos 

quais habilidades de leitura foram contempladas nas situações didáticas.  

 

8.1 OS MODOS DE LEITURA DAS OBRAS COMPLEMENTARES 

 

O ciclo de alfabetização é formado pelos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Nessa etapa de escolaridade tem-se como um dos principais objetivos a 

formação de leitores. Para tanto, decisões didáticas são tomadas na busca de objetivos 

pretendidos.  

Nesse estudo refletimos sobre as estratégias didáticas para o ensino da leitura no 

2º ano, com uso das obras complementares. Partimos do pressuposto de que nessa etapa 

de escolarização os estudantes estão se apropriando do funcionamento do sistema de 

escrita alfabética ou consolidando os conhecimentos sobre as correspondências 

grafofônicas e desenvolvendo habilidades de compreensão e produção de textos. Desse 

modo, é necessário diversificar as atividades e modos de leitura em sala de aula. 
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 As análises dos dados realmente mostraram que diferentes modos de leitura 

foram praticados nas dez aulas de cada docente.  No quadro a seguir demonstraremos os 

modos de leitura encontrados nas situações didáticas das professoras A e B. 

 

Quadros nº 29: Os modos de leitura de obras complementares praticados pelas 

professoras 

 

Professora A 

 
Aulas 

Modos de leitura 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Leitura pelo professor X X X X X X X X X X 10 

Leitura individual para a professora           00 

Leitura em coro (turma inteira)  X         01 

Leitura individual silenciosa X X X   X    X 05 

Leitura individual em voz alta  X        X 02 

Leitura livre pelos alunos      X    X 02 
 Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Professora B 

 

Aulas 

Modos de leitura 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Leitura pela professora X X X X X X X X X X 10 

Leitura individual para a professora     X      01 

Leitura em coro (turma inteira)           00 

Leitura individual silenciosa       X     01 

Leitura individual em voz alta           00 

Leitura livre pelos alunos     X X     02 
Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como podemos verificar, a leitura pela professora foi o modo de leitura mais 

frequente nas aulas das duas docentes, realizado em todas as aulas observadas. Nas 

situações vivenciadas pela professora A, esse modo de leitura, na maioria das vezes, foi 

realizado no início das aulas com uma duração, em média, de vinte cinco a cinquenta 

minutos, a depender do tamanho do texto e das discussões levantadas. Durante a 

realização da mesma, a docente sempre buscava interagir com o grupo, possibilitando 

pausas para a discussão, para resgatar o que já tinha sido lido, com o objetivo de 

monitorar a compreensão dos estudantes durante a leitura. Observamos, em todos os 
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momentos, uma preocupação da docente em fazer com que os alunos compreendessem 

o texto lido.  Para ilustrar tal aspecto, apresentamos, a seguir, uma atividade de leitura 

realizada pela docente A. 

 

(professora) Carlos Matias. Vamos começar?! Diz assim: “O pato com penas tem pena do 
barco sem pena.” Prestem bem atenção! “Pato com penas é penado...” 

(aluno) Penado? 

(professora) “Pato sem penas é...” 

(aluno) Despenado. 
(professora) “...pelado.” 

(alunos) [sorriem] 

(professora) Pelado. Pelado e despenado é a mesma coisa! 
(aluno) Tia! Pelado só por causa que ele tá assim sem o pelo. 

(professora) Sem penas. Aqui ele falou despenado, ele tá errado ou certo? 

(alunos) Certo![...] 
(aluno) Tia... É por que tirou o pelo do gato.  

(aluno) Eita... Gato [sorri] 

(professora) Do gato não, do pato!  

(aluno) Olha professora... 
(professora) “Bora lá”! 

(professora) Oi! 

(aluno) Eu assisti um filme que era o dragãozinho bem pequenininho, e no finalzinho, “apois” 
já os atores querendo ir pegar a “mulé” aí ele, o dragão, tocou fogo, aí: “Isso que é fogo 

instantâneo!” 

(professora) Vamos lá! Presta atenção aqui! “A mãe do pato penado é a mãe, é mãe do pato 

pelado.”  
(aluno) Ah... rimou! 

(professora) “A mãe do pato penado...” 

(professora e aluno) “...é mãe do pato pelado.”  
(aluno) Parece até uma piada... 

(professora) “O pai do pato pelado é um pai empenado.” 

(alunos) [sorriem] 
(professora) E aí, esses dois patos são irmão? 

(aluno) Não. 

(aluno) Não. 

(professora) São irmãos ou não? 
(aluno) Não. 

(Aluna) Tia eles são! 

(professora) São Bia? 
(Aluna) Tia, ele são irmão, mas só que a mãe é pelada... E o pai é preto empinado. 

(professora) Senta lá! Não precisa se levantar não! 

(aluno) Tu vai falar com as pernas ou com a boca? 
(professora) Beatriz diz que eles são irmão. E vocês dizem o quê? 

(aluno) Irmão. 

(aluno) Nada. 

(professora) São irmão? 
(aluno) Eu disse não! 

(professora) Não? 

(professora) Deixa eu ler de novo essa parte aqui: “A mãe do pato pelado é mãe do pato 
pelado.” Eles são irmão? 

(alunos) Não. 
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(aluna) É! [gritando] 
(professora) Por quê? 

(aluna) Por que é a mesma mãe. 

(professora) Por que ela é? 

(aluna) Mãe dos dois. 
(professora) Mãe dos dois, se ela... Os dois são filhos da mesma mãe... 

(aluno) O pai... O filho do pai... quer dizer que ele é despenado, e filho da mãe, quer dizer que 

está pelado.  
(professora) Pois é! Eles são irmãos, que a mãe é a mãe dos dois! Fala Bia! [...] 

(professora) Essa daqui do pai do pato pelado é um pato empenado. Ele é empenado, quer 

dizer que ele tem penas ou não? 

(aluno) Não! 
(aluno) Não! 

 (aluno) Tem. 

(professora) Empenados tem penas ou não tem? 
(aluno) Não! 

(aluno) Tem. 

(aluno) Tem não! Tem não! 
(professora) Sim ou não? 

(alunos) Tem! [gritando] 

(professora) Ele empe-nado [enfatiza] 

(professora) Têm penas ou não têm penas? 
(aluno) Tem.  

(professora) Tem. Cheio de penas, todo empenado. 

(professora) Vamos lá![...] 
(professora) Esse papo aqui que o pato bate, é o mesmo papo que está dizendo aqui, papo de 

pato? 

(alunos) É. 
(professora) Será? 

(aluno) É. 

(aluno) Não.  

(professora) É papo de conversa ou é papo daqui onde junta a comida? 
(aluno) Papo de juntar... onde junta comida. 

(professora) É onde junta comida. Mas o papo do Tito é um papo onde junta comida ou é um 

papo de conversa? 
(alunos) Papo de comida. 

(aluno) Papo de conversa. 

(professora) Papo de conversa.  

(aluno) É um papa. 
(professora) Aqui... “O papo do pato penado...” Vamos lá! [...] 

(professora) Psiu! Presta atenção pra ouvir, escutar! Pra escutar, pra prestar atenção e 

entender! 
(professora) “Mas ele é de pena do frio do pato penado...” Então vê só: essa pena dele é a pena 

que cobre o patinho... 

(aluno) Tia, tia... 
(professora) Ou é o sentimento que ele tá sentindo pelo outro que é pelado? [...] 

(alunos) É o sentimento. 

(aluna) É o sentimento pelo irmão. 

(professora) Sentimento, né?! Então pena pode ser usada como... pra dar o nome da pena do 
pato, da cobertura dos corpos das aves, e também essa palavra pena é quando alguém está com 

pena de outro, sentindo um sentimento pelo outro que está sofrendo. Por exemplo, to morrendo 

de pena de fulaninho... Vou dizer nome nenhum... 
(Aluno) De mim. [...] 

(professora) “O pato pelado pega na pena...” Presta atenção nessa! 



175 

 

 

 

(aluno) Do pato penado. 
(professora) “Pega na pena e escreve ao pato penado.” 

(aluno) Ahã? 

(professora) Olha ele pegou na pena “O pato pelado pega na pena e escreve ao pato penado.” 

Vamos ver o que ele vai escrever! Será uma carta? Um bilhete? 
(aluno) Um bilhete. 

(professora) Um recado. 

(aluno) Um bilhete. 
(professora) Um bilhete?  

(aluno) Bilhete é! 

(aluno) Recado, recado. 

(professora) Vamos ver! 
(aluno) Recado.  (Aula 10, professora A) 

 

Como podemos observar, a professora A realizou questionamentos durante a 

leitura, retomou a leitura para confirmar algumas informações e/ou suposições dos 

estudantes, possibilitando a construção do sentido do texto. Desse modo, as estratégias 

utilizadas não só possibilitaram a compreensão dos estudantes, mas também o interesse 

em ouvir e em participar desse momento.  

No que se refere à professora B, ela realizou a leitura em voz alta em todas as 

aulas observadas, sendo que na terceira aula fez a leitura de um livro que não fazia parte 

dos acervos complementares. Como já falamos anteriormente, em outros capítulos, o 

propósito explicitado pela docente para o uso das obras complementares em 

praticamente todas as aulas era o deleite pelas crianças. No entanto, essa modalidade de 

leitura foi explorada pela docente, em boa parte das aulas, com uma interação pouco 

dinâmica com o grupo. Suas leituras duravam em média de 10 a 20 minutos. Foram 

poucas as situações em que os alunos foram desafiados a construir o sentido do texto, a 

partir de questionamentos. 

No extrato abaixo observamos a leitura do livro “A viagem de Tamar”, realizada 

pela docente, com a tentativa de discussão após a leitura. É importante destacar que o 

extrato da aula acima, da professora A, um fragmento da aula, pois a discussão foi 

intensa, já o extrato abaixo, da professora B, é integral.  

 

(Professora) A história de hoje é relacionada novamente ao mar, aquele textinho que a gente 
viu... Que a gente viu na quinta-feira. Vamos ver! 

(Professora) “A viagem de Tamar” é de Ângelo Machado, é a tartaruga verde do mar. 

Ilustrações... 

[faz um barulho na sala, algum aluno se assusta e outros sorriem] 
(Professora) E ilustrações: Raquel Lourenço Abreu. Aqui é a nossa querida tartaruga verde. 

(aluno) Ninja. 

(aluno) O quê? 
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(Professora) Tartaruga verde. 
[alunos falam entre eles] 

(Professora) Agora vamos ouvir, me atrapalha não, por favor! 

(Professora) “Mamãe tartaruga verde chegou na praia ao luar, fez um buraco na areia e 

começou a botar... 
(aluno) Tia faz pra mim? [ponta do lápis] 

(Professora) Agora não! 

(aluno) Tia hoje é dezesseis, né?! 
(Professora) “Logo veio o pescador com o balaio na mão, carregou todos os ovos enterrados lá 

no chão. Todos os ovos menos um esquecido no lugar, e foi dele que nasceu a tartaruga 

Tamar.” 

(aluno) Rimou. 
(Professora) “Linda toda verdinha, lá estava Tamar, perdida na praia grande procurando se 

encontrar...” 

(aluno) Rimou. 
(Professora) “Lá no céu...” 

(aluno) Rima tia. 

(Professora) “Lá no céu a luz da lua refletiu sobre o mar, e Tamar saiu correndo para o espelho 
do luar...” 

(Professora) “Foi então que o caranguejo...” 

(Professora) “Foi então que o caranguejo, de repente, a quis pegar, e Tamar mais que depressa 

se escondeu dentro do mar.” 
(aluno) Tia rimou. 

[alunos falam baixinho entre eles] 

(Professora) “Foi nadando até o fundo...” Cala a boca! 
(Professora) “Foi nadando até o fundo... E voltou pra respirar! Tantas cores, tanto peixes, que 

beleza é o mar.” 

(aluno) Cala a boca menino, oxe. 
(Professora) “Toda alegre a pequena tartaruguinha começou um passei lá no fundo do mar 

para conhecer os seus habitantes. Logo encontrou o caranguejo ermitão. Que caranguejo 

engraçado, vejam só como ele mora: o rabo dentro da concha, o corpo do lado de fora.” 

(aluno) Rimou não. 
(aluno) Rimou sim. 

(aluno) Rimou tia? 

(aluno) Rimou não. 
(aluno) Rimou num foi tia? 

(aluna) Cadê? 

[alunos falam entre eles] 

(Professora) Meu Deus do céu, deixa eu ler pelo menos! 
(Professora) Ô Alan, cala a boca! 

(Professora) “Mais adiante encontrou a estrela do mar: bom dia linda estrela! Foi lhe dizendo: 

que bom que você trouxe o céu para dentro do mar” [pausa] 
(Professora) “Na entrada de uma caverna submarina, vejam só quem Tamar encontrou: o 

Tubarão, minha gente, precisa escovar os dentes.” 

(aluno) Deu... Tubarão, doido! 
(aluno) Rimou? 

(aluno) Rimou. 

(aluno) Rimou nada. 

(aluno) Rimou tia? 
(aluno) Rimou. 

(aluno) Rimou nada. 

(Professora) “Um dia Tamar resolveu conhecer, o lugar mais fundo do fundo do mar: de 
repente o susto, um polvo gigante com muito... Com muito medo Tamar perguntou: pra quê 

esses olhos tão grandes? É pra te olhar melhor! Pra quê esses braços tão grandes? São para 
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melhor te agarrar, mas antes que acontecesse, tinha fugido Tamar.” 
(aluna) Ela tem medo né tia?! 

(Professora) “Voar de peixe-voador isso é o que é curtição Tamar nas costas do peixe, 

pilotando como avião.” 

(aluno) Rimou, rimou. 
(Professora) “Andar de cavalo-marinho, que legal vou galopando em vez do cavalo andar, o 

cavalo vai nadando. Brincando dentro do mar, cresceu e ficou grandona, era uma tartaruguinha, 

virou uma tartarugona” 
[professora mostra o livro] 

(aluno) Cadê tia?! 

(aluno) Olha o peixe de asa! 

(aluno) Oxe o peixe tem asa... 
(Professora) É o peixe voador. 

(aluno) Nunca vi. 

(Professora) “Tamar ficou tão grande e sua fome ficou maior ainda, já não gostava dos 
bichinhos que as tartarugas comiam, queria comer tantos... queria comer plantas... Muitas 

plantas, e o mar dali não via, mas desde pequenininha, dentro de sua cabeça havia um mapa 

que mostrava o caminho para ilha cheia de plantas submarinas, decidiu então fazer uma viagem 
até lá. Na crista da onda nadava, nadava...De noite, de dia, nadava, nadava, no sol, nas estrelas 

do céu, se guiava, em busca da ilha, nadava, nadava.” 

[professora mostra o livro] 

(aluno) Queria eu... 
[crianças falam entre elas] 

(Professora) No meio do caminho encontrou a baleia: bom dia baleia! Bom dia Tamar! Onde 

vai você... Onde você vai assim tão depressa? Estou procurando a ilha das plantas submarinas, 
ela ainda está muito longe?” 

(Professora) “Espichando água para cima a baleia respondeu: xiiiii, ainda está muito longe 

daqui. Mas Tamar não desanimou e continuou nadando. 
[professora mostra livro] 

(aluna) Cadê tia?! 

(aluno) Cadê tia?! 

(aluno) Baleia... 
(Professora) “Afinal chegou a ilha, como... com o seu... Com o seu mar se encantou, era lindo 

e tão gostoso, tantas algas e tantas plantas, tudo muito saboroso, foi aí que ela morou...” 

(aluno) Cadê tia?! 
(Professora) “Depois de dois anos Tamar percebeu que estava ficando triste e procurou sua 

amiga Tartaruga gigante: Tartaruga gigante você... que tem mais de cem anos e conhece todas 

as coisas, pode me dizer por que estou ficando triste? A tartaruga gigante respondeu: você está 

triste por que está sozinha, já é tempo de arranjar um marido e botar ovos para que nasçam suas 
tartaruguinhas” 

[professora mostra livro] 

(aluno) Aí com ela... 
(Professora) “Tamar deu muitas voltas na ilha procurando um lugar para botar ovos, mas não 

encontrou, a ilha só tinha pedras, muito desapontada ela pensou: como pode um mar tão lindo 

ter uma ilha assim tão feia? Como vou botar os meus ovos nesta ilha sem areia? Decidiu então 
viajar de volta para a praia dos coqueiros, onde tinha nascido. Ao chegar perto da praia, num 

instante ela encontrou um noivo bem carinhoso, com quem logo se casou. E depois do 

casamento...” 

[aluno fala algo para outro] 
(Professora) “E depois do casamento de botar chegou a hora, o noivo ficou no mar e a noiva 

saiu pra fora...” 

(aluno) Por quê? Ah foi botar ovo. 
(aluno) Cadê tia?! 

(aluno) Ovinho. 
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(aluno) Ovão. 
(aluno) Ovinho... 

(aluna) É ela... 

(Professora) “Igualzinho sua mãe...” 

[alunos falam algo baixinho] 
(Professora) “Igualzinho sua mãe, chegou na praia ao luar, fez buraco na areia e começou logo 

a botar, de repente um barulho... De repente, um barulho, santo Deus mas que terror, ele mata e 

tira os ovos, ele é um pescador. Mas Tamar assustou-se a toa o tempo tinha passado e o 
pescador aprendido que não se matasse as tartarugas, e nem se tirassem os ovos delas, elas 

acabariam... E parou... Ele parou, olhou para ela, deu um sorriso e continuou seu caminho...” 

(Professora) Isso quis dizer que ele aprendeu que ele não era pra carregar os ovos ta certo?! 

Por que aí acaba a tartaruga, fica em extinção não é verdade? 
(aluno) Verdade. 

(aluno) O que é extinção?  

(Professora) Extinção é acabar com aquela espécie. Certo? Então ele não mais mexia nos ovos 
das tartarugas. 

(Professora) “De seus ovos lá da praia nasceram tartaruguinhas, todas muito bonitinhas, foram 

todas para o mar, as filhas de Tamar também cresceram e fizeram a mesma viagem para ilha 
das plantas submarinas, mas sempre voltavam a praia dos coqueiros para botar os seus ovos. E 

como ninguém mais tirava os seus ovos, as tartarugas encheram o mar...” 

[chega uma mulher na sala e interrompe] 

(mulher) Licença, Caio ta aqui? 
(Professora) Caio? Não tem nenhum Caio não. 

(aluna) É lá da sala de Solange... 

(aluno) Solange. 
(Professora) “As tartarugas encheram o mar e tudo isso por causa de Tamar.” 

(Professora) Olha: aqui é os filhotes de Tamar. 

(aluna) Olha que lindo... 
(aluno) [sorri] ownnn 

(Professora) Certo? E eles novinhos assim, essa casca dele é mole, as costas a casinha dela é 

mole. Então fica fácil para os predadores, quais são os predadores das... Da tartaruga? 

(aluno) É homem. 
(aluno) Tubarão. (Aula 10, professora B) 

 

Como pode ser percebido, durante a leitura realizada pela docente houve poucos 

momentos de checagem da compreensão das crianças ou mesmo de aprofundamento das 

informações trazidos no texto. Também não houve atenção às reações das crianças, para 

verificar se elas estavam gostando da leitura.  Além disso, a professora não demonstrou 

atenção às observações que os alunos fizeram durante a leitura, ao perceberem que era 

um texto com rimas.   

 Nesse sentido, apesar de oportunizar esse modo de leitura nessa aula, a 

professora B, mesmo ao sinalizar tanto verbalmente como no registro da pauta da aula, 

no quadro, que se trataria de uma “Leitura deleite”, não desenvolveu uma leitura que 

empolgasse as crianças.   

 Como foi discutido no capítulo 2, a leitura deleite possibilita não somente o 

encantamento, o prazer, mas também tem a função reflexiva, o diálogo entre 
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subjetividades, o escutar diferentes olhares. Tais características não foram evidenciadas 

nos momentos de leitura realizados pela docente. Além disso, o professor deve ser o 

modelo de leitor para os estudantes, demonstrando todo encantamento e prazer nos 

momentos deleite. Quando isso não acontecia, tais situações de leitura eram 

desprestigiadas pelos estudantes, que se mostravam desmotivados durante a leitura. 

  Essa modalidade de leitura é importante tanto para que os alunos desde cedo 

possam ler e compreender texto a partir da mediação de um leitor proficiente, como 

para motivar a busca por novas leituras, por conta própria, pela curiosidade, bem como 

pela fascinação do material quanto à sua qualidade estética.  

 Apesar do reconhecimento da importância da leitura em voz alta pela professora, 

é importante destacar que esse modo de leitura não garante a autonomia nem o 

desenvolvimento de habilidades de leitura. Estudos realizados por Morais (2012) e 

Albuquerque (2011) demonstram que tal modo de leitura é o mais frequente nas salas de 

aula do ciclo da alfabetização, o que levou Morais (2102) a constatar que na maioria das 

situações de leitura nas séries iniciais os estudantes são mais ouvintes do que leitores 

autônomos. Desse modo, apesar de reconhecermos a importância desse modo de leitura, 

buscamos investigar que outras formas de organização da atividade foram vivenciadas 

pelas docentes. 

A leitura individual para a professora foi observado em uma das aulas da 

professora B, ao chamar alguns alunos para realizarem a leitura dos livros para ela. 

Embora os alunos tenham sido solicitados a ler para professora, não foi explicitada 

nenhuma finalidade da leitura para as crianças. A professora em nenhum momento fez 

qualquer tipo de questionamento sobre parte do texto ou sobre o texto lido que 

possibilitasse perceber se os estudantes estavam compreendendo o que estavam lendo. 

Além disso, não houve uma seleção prévia do material para essa leitura. Os alunos 

escolhiam um livro da caixa e realizavam a leitura para a docente que, muitas vezes, não 

era concluída pela extensão do texto e pela complexidade para aqueles que ainda 

estavam consolidando o SEA. A postura da professora demonstrou que seu interesse 

maior estava na decodificação, na fluência da leitura, pois em nenhum momento os 

alunos foram questionados sobre a compreensão do texto. 

Esse tipo de situação, na qual a aprendizagem da habilidade de decodificação 

pela criança seria o fator determinante para o seu progresso escolar como leitora, vêm 

sendo criticado por diferentes autores, como Colomen e Camps  (2004) e Terzi (1997), 
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ao destacarem que a velocidade na decodificação de palavras não garante a 

compreensão do que está sendo lido. 

Outro modo de leitura encontrado foi a leitura em coro. Esse tipo ocorreu apenas 

na segunda aula da professora A. Nessa aula, a docente realizou diferentes modos de 

leitura a partir do mesmo texto. Como foi exposto no capítulo anterior, houve uma 

grande variedade de obras complementares utilizadas pela docente, desde os textos mais 

longos e que apresentam maior esforço cognitivo para a compreensão, a textos curto e 

mais fácies, por apresentarem jogos de palavras sonoros, como foi o caso do livro 

“Você troca?”, utilizado nessa aula.  Dependendo dos objetivos da aula e do livro a ser 

lido, a docente realizava a leitura de diferentes modos. 

Por se tratar de um texto mais curto e com rimas, o livro "Você troca?" foi 

bastante apreciado pelas crianças. A professora aproveitou o texto para trabalhar a 

leitura em coro. Para isso, todos os estudantes receberam a fotocópia do texto. A 

docente comandava a leitura e ao mesmo tempo apresentava novamente as ilustrações 

contidas no livro.   

Esse tipo de leitura, considerando o livro lido, parecia ter sido planejado para 

que os estudantes desenvolvessem a fluência na leitura e, para aqueles que estavam 

consolidando o SEA, refletissem e confirmassem suas hipóteses durante a leitura. Desse 

modo, diferentemente da professora B, a professora A, embora tenha realizado esse 

modo de leitura em apenas uma das aulas, aparentemente teve o cuidado de selecionar 

um texto que possibilitasse a leitura com autonomia de boa parte da turma. Além disso, 

o momento da leitura em coro tornou-se divertido para as crianças. A professora fazia a 

pergunta das trocas que o livro propunha e as crianças, junto com a professora, 

realizavam a leitura da resposta dada na própria obra. 

Com relação à leitura individual silenciosa, pode-se afirmar que houve uma boa 

frequência de ocorrência nas aulas da professora A. Aconteceram cinco situações em 

que os estudantes foram levados a ler individualmente, de forma silenciosa. Tal 

estratégia era adotada não somente nos momentos de leitura dos livros das obras 

complementares. Foi observada também em uma das situações de leitura de textos 

curtos produzidos pelas crianças a partir da discussão prévia sobre os livros das obras 

complementares. 

Um dado interessante é que a professora, em algumas aulas, dizia para as 

crianças qual seria o objetivo da atividade. Como já mencionamos no capítulo 6, os 
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propósitos para leitura precisam estar claros para os estudantes, não só nessa 

modalidade de leitura, mas em todas as situações em que os alunos forem levados a ler.  

No entanto, a professora, apesar de realizar a leitura das obras complementares sempre 

com algum objetivo claro para ela, em apenas três aulas explicita-os para os estudantes 

o objetivo da leitura silenciosa. Sobre essa questão, Kleiman (2009, p.23) destaca que 

quando: “O aluno lê sem objetivos, lê apenas porque o professor mandou e será 

cobrado, desvirtuando efetivamente o caráter da leitura”. 

Leal e Rodrigues (2011), ao apresentarem alguns tipos de texto das obras 

complementares, demonstraram que esses por si só já apresentam uma finalidade 

explícita que o professor poderá destacar nas situações didáticas que irão trabalhar. No 

entanto, é preciso considerar que diferentes tipos de texto, distintos gêneros textuais 

podem ser explorados para diversos propósitos didáticos e que os estudantes podem ter 

informações a esse respeito, considerando-se, claro, que o modo de dizer tem que ser 

adequado à faixa etária do grupo.  

Como foi dito acima, a leitura silenciosa foi praticada com frequência. A 

professora A, em duas aulas, solicitou que os estudantes lessem silenciosamente para 

realizar atividade de escrita sobre o texto. Em outra aula, os estudantes leram 

silenciosamente o texto que produziram sobre a temática do livro e em duas aulas os 

alunos leram livros das obras complementares para o deleite, com livre escolha do que 

gostariam de ler. Como já foi discutido anteriormente, as finalidades eram sempre 

relativas à realização de tarefas escolares, sem propósitos que exigissem um trabalho 

mais atento e aprofundado de leitura ou de realização da leitura de diferentes textos para 

atender a um mesmo objetivo, como acontece no trabalho com projetos didáticos. Além 

disso, na leitura individual silenciosa, os alunos que ainda estavam se apropriando do 

SEA foram excluídos de algumas dessas atividades, ou seja, boa parte da turma recebeu 

o material para leitura, mas não tinha como participar da atividade. A leitura em grupo 

ou em duplas, que possibilitaria a participação de todos da sala, não foi realizada pelas 

professoras.  

Em três casos em que a leitura silenciosa ocorreu, houve adequação do modo de 

leitura aos propósitos da docente. No entanto, como foi dito, tal estratégia dificultava a 

participação das crianças que ainda estavam consolidando as aprendizagens sobre o 

sistema de escrita alfabética. Não participando da atividade, tais crianças ficavam 

conversando entre si ou apenas observando seus colegas lerem o material recebido. Tal 
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fenômeno foi descrito por Silveira (2013), ao mostrar cenas de atividades de produção 

de textos em que crianças não alfabéticas eram excluídas das aulas. Nessa pesquisa, a 

autora comparou duas professoras, evidenciando que uma delas realizava estratégias 

variadas de inclusão dessas crianças nas atividades e a outra não apresentava tal 

preocupação. A professora A, nesses momentos de leitura silenciosa aproximava-se da 

professora observada por Silveira (2013). 

Considerando as discussões sobre leitura realizadas anteriormente, o ensino da 

leitura não se restringe à aprendizagem do sistema de escrita. Há muitas habilidades a 

serem desenvolvidas e diferentes dimensões desse eixo de ensino a serem contempladas. 

Desse modo, o fato de as crianças não dominarem o sistema de escrita não diminui a 

importância delas participarem das atividades de leitura. Além disso, como salienta 

Kleiman (2009), para compreendermos um texto não necessitamos apenas do 

conhecimento linguístico, mas dos conhecimentos prévios do leitor e do conhecimento 

do assunto abordado do texto, entre outros, o que justifica que as crianças não 

alfabéticas possam contribuir para a construção de sentidos do texto, mesmo não sendo 

capazes de ler com autonomia. Assim, diferentes estratégias didáticas devem ser 

contempladas, incluindo aqueles estudantes que ainda não apresentam autonomia para a 

realização da leitura. Nesse sentido, a diversidade de modos de leitura oportunizaria a 

participação de todos. 

A professora B realizou em apenas uma das aulas uma situação de leitura 

individual silenciosa, oportunamente no mesmo dia em que solicitou que os estudantes 

lessem para ela. No momento em que alguns alunos estavam lendo para a professora, os 

outros estavam realizando a leitura silenciosa, cujo objetivo seria realizá-la novamente 

para a professora. Assim, a leitura silenciosa tinha o objetivo de praticar o texto antes de 

fazer a leitura em voz alta. No entanto, pode-se questionar a motivação que os alunos 

poderiam ter para ler sozinhos apenas como uma forma de praticar antes de ler para a 

professora. Nesse caso, a leitura tinha como propósito a avaliação. 

Em se tratando da leitura individual em voz alta, apenas verificamos em duas 

situações, nas aulas da professora A. Na segunda aula em que diversos modos de leitura 

foram explorados, dentre eles a leitura individual em voz alta. A docente buscou 

oportunizar diferentes modalidades de leitura nessa aula por ter um texto que favorecia 

a autonomia na leitura por alguns estudantes.  
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Esse tipo de leitura é considerado por Kleiman (2009) como uma prática que tem 

o objetivo de avaliar se os estudantes fazem corretamente as correspondências entre as 

grafias e o som. Assim, essa prática pedagógica não comprova a capacidade leitora dos 

estudantes nem mostra se sabem ler ou compreender textos, como é afirmado por 

Kleiman (2009, p. 22): 

 

Se o nosso objetivo for verificar se o aluno conhece as letras, se automatizou 

as correspondências entre som e letras, se conhece o valor dos símbolos 

usados para pontuação, e se dermos tempo prévio à leitura em voz alta para 

fazer fuma leitura silenciosa, então a leitura em voz alta pode ser a melhor 

forma de avaliar esse conhecimento. 

 

No entanto, a mesma autora considera que se estabelecermos objetivos coerentes 

que possibilitem a compreensão, por exemplo, roda de histórias, recitar poemas entre 

outros, essa modalidade de leitura passa a ter um significado.   

Corroborando com o que é defendido por Kleiman (2009), Solé (1998) acredita 

que a leitura em voz alta torna todas as exigências de ler com fluência, correção e 

entonação um fator primordial para o leitor, deixando a compreensão em um nível 

secundário. Se a finalidade é ler para compreender o que está sendo lido, a leitura 

silenciosa individual permitirá ao leitor realizá-la no seu ritmo para atender seu 

objetivo, compreender o texto.  A autora, embora acredite que esse tipo de leitura 

permite apenas cobrir algumas necessidades, objetivos ou finalidades de leitura, ressalta 

que: “A ‘preparação’ da leitura em voz alta, permitindo que as crianças façam uma 

primeira leitura individual e silenciosa, antes da oralidade, parece-me um recurso que 

deveria ser utilizado”. (p. 99)  

Assim, a autora não exclui essa modalidade de leitura do rol de possibilidades. 

Tudo dependeria, assim, da condução da docente e dos textos a serem lidos. Na aula dez 

foi evidenciada uma tentativa de fazer com que a leitura em voz alta de fato fosse uma 

leitura significativa. Nessa aula, a partir das escolhas dos estudantes, a professora 

primeiramente reservou um momento para leitura silenciosa e depois convidou alguns 

alunos para socializar suas leituras. Dois estudantes realizaram a socialização do texto, 

lendo-o em voz alta. Os dois já dominavam o SEA e apresentavam mais segurança 

quanto à fluência da leitura. Assim, a leitura em voz alta ao mesmo tempo que poderia 

contribuir para o desenvolvimento da fluência de leitura tinha o propósito de socializar 

textos escolhidos pelas próprias crianças. 
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Além desses modos de leitura descritos acima, as professoras A e B também 

proporcionaram situações em que os estudantes realizaram a Leitura livre. Nesses 

momentos, eles podiam escolher os livros que desejassem para realizar a leitura em 

dupla, individual, em voz alta ou silenciosamente. 

A professora A, nas duas aulas em que a leitura livre foi observada, utilizou 

diferentes modos de leitura e até mesmo os que ainda não dominavam o SEA 

participaram desses momentos, buscando a partir do encantamento das ilustrações 

construírem sentidos para os textos. 

A professora B em duas das dez aulas observadas também proporcionou 

situações em que os alunos foram levados a ler a partir de suas escolhas e de diferentes 

modalidades. No entanto, essa parecia ser uma atividade reservada para preencher o 

tempo vazio, considerando que era destinada aos alunos que já tinham realizado as 

outras tarefas.  

Os dados apresentados neste tópico evidenciam, como foi discutido, que as duas 

professoras diversificaram os modos de ler em sala de aula. No entanto, algumas 

diferenças entre as docentes foram identificadas quanto à mediação nas situações de 

leitura. 

Como foi exposto no capítulo dois, o professor é um mediador nas situações de 

ensino. No caso da leitura, ele pode ser um facilitador ou não da compreensão dos 

textos, tanto em situação em que as crianças leem autonomamente, quanto nas situações 

em que o professor é o ledor. Ele pode ser responsável por criar um ambiente de 

segurança, que favoreça uma resposta afetiva dos seus estudantes; pode ajudar os 

estudantes a buscar pistas no texto para resolver dificuldades de interpretação, pode 

estimular os leitores a argumentar sobre seus próprios pontos de vista sobre o que é 

tratado no texto. Além disso, pode criar condições favoráveis para que as crianças sejam 

capazes de estabelecer relações com outras obras já lidas. Desse modo, diferentes 

modos de mediar uma situação de leitura na escola podem ser vivenciados. 

Por meio das observações, foi possível perceber que, enquanto a professora A 

apresentava um tempo maior durante as leituras realizadas, com questionamentos e 

estratégias que possibilitavam regular a compreensão, demonstrando maior interação 

com o grupo, a professora B realizava as atividades de leituras em um tempo menor, 

mesmo considerando os distintos livros explorados. Em boa parte das leituras feitas pela 
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professora não foram evidenciadas intervenções dela que auxiliassem os alunos a 

construir os sentidos do texto. 

A professora A favorecia mais a interação entre os estudantes, promovendo a 

compreensão textual e a fluência de leitura, fundamentais para a formação de leitores. 

No entanto, alguns modos de leitura, por exemplo, a leitura em grupos e em duplas, que 

poderiam possibilitar maior participação daqueles estudantes que ainda não apresentam 

autonomia na leitura, não foram evidenciados em suas aulas. 

 A professora B, além de não ter oferecido uma diversidade de modos de leitura 

em suas aulas a partir das obras complementares, tinha dificuldades de mediar a leitura 

de modo a estimular maior interação entre as crianças nos momentos de interpretação 

dos textos. No entanto, não podemos dizer que a professora B não tenha explorado a 

leitura em outras situações em que não foram utilizados os acervos complementares. De 

forma simples foram verificadas em algumas aulas que os alunos foram levados a ler 

coletivamente ou individualmente textos de livros didáticos para realizar atividade 

escrita.  

Para melhor compreendermos como as atividades de leitura foram desenvolvidas 

nas aulas das professoras, no próximo tópico iremos explorar os tipos de atividades 

realizados nas aulas a partir do uso das obras complementares. 

 

8.2 OS TIPOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A PARTIR DAS OBRAS 

COMPLEMENTARES 

 

 Para escolher os tipos de atividades que deseja desenvolver em suas aulas, o 

professor precisa primeiramente definir seus objetivos didáticos e, a partir deles, 

planejar ações necessárias para alcançá-los.  Para tanto, é necessário pensar na 

organização do trabalho pedagógico, que envolve a reflexão sobre a rotina das aulas.  

 Ao construir a rotina escolar, o professor não somente toma decisões sobre a 

organização do tempo pedagógico, mas também sobre os conteúdos a serem priorizados 

e sobre a articulação dos mesmos nas situações didáticas, considerando também as 

diferentes áreas de conhecimento. Para isso, diferentes formas de organização do 

trabalho escolar podem ser pensadas pelo professor para a distribuição das atividades 

em sua rotina, sejam elas, atividades permanentes, sequências didáticas e/ou sequências 
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de atividades, projetos didáticos e atividades pontuais, considerando os eixos de ensino 

desenvolvidos. 

 Mencionamos no capítulo 6 que uma das atividades permanentes nas aulas foi a 

leitura em voz alta pelas professoras. Além disso, evidenciamos que o eixo de ensino da 

leitura foi bastante explorado, sobretudo nas aulas da professora A. Como nesse estudo 

estamos aprofundando nossas reflexões sobre o ensino da leitura a partir das obras 

complementares, verificamos os tipos de atividades que estavam, de certa forma, 

relacionadas ao objetivo de ensinar os estudantes a compreender textos. Assim, iremos 

refletir sobre essas atividades e suas contribuições para formação do sujeito leitor, 

considerando a frequência com que estavam presentes nas aulas e a mediação das 

professoras. Também refletimos sobre a forma como as professoras organizavam seu 

trabalho pedagógico para o ensino da leitura.  

No quadro abaixo observamos os tipos de atividades encontradas nas aulas da 

professora A e da professora B.   

 

Quadros nº 30: Os tipos de atividades desenvolvidos a partir das Obras 

Complementares para o ensino da leitura 

 

Professora A 

 

 

Aulas  

Tipos de atividades 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Discussão antes de iniciar a leitura 
(grande grupo) 

 X X    X    03 

Leitura com pausas para discussão 

(grande grupo) 

 

X X X X X X X X X X 10 

Discussão sobre o texto após a 

leitura (grande grupo) 
X  X X X X X   X 07 

Atividade de produção de texto 
escrito (grande grupo) 

      X    01 

Atividade de produção de texto 

escrito (duplas) 
 X         01 

Atividade  de produção de texto 
escrito (individual) 

 

X   X  X     03 

Atividade escrita (individual) 

 
X X X X X X X X  X 09 

Fonte: Albuquerque (2014) 
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Professora B 

 

Aulas  

Tipos de atividades 01 02 03
5
 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Discussão antes de iniciar a leitura 
(grande grupo) 

 X -- X      X 03 

Leitura com pausas para discussão 

(grande grupo) 

 

 X -- X X X X X X  07 

Discussão sobre o texto após a 

leitura (grande grupo) 
  --   X X  X X 04 

Atividade de produção de texto 
escrito ( grande grupo) 

  --        00 

Atividade de produção de texto 

escrito (duplas) 
          00 

Atividade  de produção de texto 
escrito (individual) 

 

          00 

Atividade escrita (individual) 

 
  --      X  01 

 Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como podemos verificar nos quadros, nas aulas da professora A observamos 

diferentes tipos de atividades de leitura a partir das obras complementares, algumas com 

maior frequência que outras. No entanto, um primeiro destaque a ser feito é que as 

atividades de leitura não se inseriam em projetos didáticos ou sequências didáticas o 

que, de certo modo, já limitava as possibilidades, pois as finalidades tendiam a ser 

restritas ao próprio texto, nos limites da aula em que ele era abordado. Apesar disso, 

alguns tipos de atividades foram vivenciados. 

 As atividades relacionadas ao momento de discutir o texto durante e depois da 

leitura foram mais destacadas nas aulas. Em contrapartida, atividades de escrita sobre o 

texto nas diferentes formas de organização do grupo classe foram menos frequentes, 

bem como a discussão que antecede a leitura.  

Com relação à professora B, observa-se um contraste significativo se 

compararmos com a professora A. Foram pouquíssimas as atividades realizadas por 

essa docente a partir das obras complementares. Nas aulas, verificamos algumas 

situações de discussão antes, durante e depois da leitura, mas em sua maioria eram 

                                                
5 Não foram utilizadas obras dos acervos complementares. 
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esporádicas, sem intencionalidades claras. Foi encontrada apenas uma atividade escrita 

relacionada à leitura do livro das obras complementares, que se limitou ao uso de 

palavras que tinham relação com o texto, para explorar o SEA. Além disso, não 

encontrarmos nas aulas dessa referida docente uma diversificação do agrupamento dos 

alunos para realização das atividades. 

Para entendermos melhor como foram realizadas todas as atividades iremos 

discutir cada uma delas. 

 

8.2.1. Discussão antes de iniciar a leitura (grande grupo) 

 

A atividade em Grande grupo - Discussão antes de iniciar a leitura foi realizada 

em três das dez aulas observadas da professora A e da professora B. Em todas as aulas 

as docentes apresentaram o livro dizendo o título, autor e ilustrador, no entanto, uma 

discussão que levasse os estudantes a anteciparem o sentido da leitura e o tema a ser 

discutido foi evidenciada em apenas algumas situações, como podemos observar no 

extrato das aulas a seguir. 

 

Quadro nº 31: Atividade em grande grupo – discussão antes de iniciar a 

leitura 

 

Aulas  

Tipo de 

atividade 

Professora A Professora B 

 

 
 

 

 

 
Grande grupo - 

Discussão antes 

de iniciar a 
leitura 

  

03 (Aulas 2, 3 e 7) 

 

03 (Aulas 2, 4 e 10) 

 

 

(professora) [...] nós não vamos utilizar, 

agora, no momento, o livro didático. 

Vamos começar a aula com este livro de 
Eva Funari. O livro é: “Você troca?” É 

uma pergunta. 

(aluno) Troca. 
(professora) Esse livro é escrito por Eva 

Funari, alguém já ouviu falar dela em 

outros livros?  

(aluno) Já! 
(professora) Diga! Qual foi o livro que 

você já ouviu falar que era dela? [pausa] 

(professora) Você já ouviu outro livro 
de leitura de Eva Funari? 

(aluno) Não! 

(Professora) Agora eu trouxe uma outra 

história relacionada a essa história, a do 

lixo. É: “Se o lixo falasse”.  
(Professora) Então lá os peixes 

reclamaram, eles fizeram assembleia, 

pra que eles limpassem aquela, aquela... 
o lixo todinho do mar. E jogaram lá na 

praia, não foi isso? Depois o ser humano 

foi lá e viu que cada um tinha jogado o 

lixo lá, não foi isso? 
(aluna) Tia... 

(Professora) Aqui tem toda uma 

conversa dos produtos que a gente se 
alimenta, tem no supermercado de uma 

cidadezinha pequenininha. Que eles não 
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(professora) Nenhum? 

(aluno) Não! 
 (professora) Tem certeza? Acho que 

tem... que já ouviram. Só não estão 

lembrados. Então esse livro “Você 
troca” é um livro muito bom, vocês vão 

gostar, a gente vai fazer atividade aqui 

hoje, com essa história, com esses 
versos aqui do livro Você Troca, mas 

antes eu quero dizer pra vocês quem era 

Eva Funari, rapidinho. O que ela escreve 

sobre ela... (Aula 2, professora A) 

 

fazem coleta de lixo, a seletiva. Como é 

essa coleta de lixo seletiva? É cada lixo 
no seu? 

(aluno) Lugar. 

(Professora) Cada lixo no seu lugar. 
Papel no lugar e papel, plástico no lugar 

de plástico, não é isso? Alumínio no 

lugar de alumínio... O quê mais? 
(aluno) Madeira. 

(Professora) Madeira no lugar de 

madeira. Vocês separam o lixo de vocês 

em casa? 
(alunos) Não. 

(aluno) Eu separo. 

(Professora) Separa? Coloca 
(aluno) Coloca o ovo do lado, o outro 

do outro, e outro em cima. 

(Professora) Certo, e isso é separar? 

(Professora) Como é separar? Rosenice 
diga aí! 

(aluno) Bota um do lado e outro do 

outro.[...]  
(Professora) Mas como é que a gente 

sabe que esses papéis são recicláveis? 

(aluno) Por que tem cor de alumínio. 
(Professora) Tem algum símbolo? 

(aluno) Tem. 

(Professora) Qual é o símbolo? 

(aluno) É... Sei não! 
(Professora) Sabe não, é?! 

(aluno) É um quadrado. 

(Professora) É um quadrado é? Se tu tá 
fazendo assim, isso aí não é um 

quadrado. 

(aluno) Retângulo. 
(Professora) Retângulo? 

(alunos) Círculo. 

(Professora) É um círculo. E como é? 

(aluno) Uma bola. 
(Professora) Certo. Aí o que é que tem 

dentro dessa bola? 

(aluno) Um sinal. 
(Professora) Um sinal. Como é esse 

sinal? 

(aluno) É assim... 

(Professora) Faz aí pra eu ver! 
(Professora) Não! Isso aí é 

interrogação.  

(Professora) Faz aí, como é... 
(Professora) Uma cadeira, não! 

(aluna) Tia... [mostra o desenho] 

(Professora) Isso! O que significa isso 
aí? 
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(Rosenice) Uma seta. 

(Professora) Muito bem Rosenice uma 
seta. Significa que ela conti...? 

 

(professora) Pronto? Posso começar? 
Ontem nós começamos a trabalhar esse 

poema desse livro, não foi isso?!  

(aluno) Foi! 

 (professora) Qual foi o poema que 
trabalhamos ontem? 

(aluno) Ditos populares! [retoma a aula 

do dia anterior] 

(professora) Nesse poema que a gente 

trabalhou estava os ditos populares. Em 

todos os poemas desse livro, nós vamos 

encontrar também outros ditos 
populares, certo? Mas quem lembra o 

título do poema de ontem? 

(aluno) Eu! Uma viagem [...] com a mãe 
e o filho. [...] 

(professora) E hoje a gente vai ler 

alguns, mais alguns e no final a gente se 
detém em um pra trabalhar, aquele que a 

gente tá preparado pra trabalhar ele hoje, 

certo?! 

(professora) O livro é:  “Nós os 
bichos”. Nós os bichos, agora eu vou 

exigir silêncio, que a gente já 

combinou... [...](professora) Conversa 
pra boi dormir. Quem já ouviu falar 

nesse dito popular?  

(aluno) Eu! 
(aluno) O quê tia? 

(professora) Conversa pra boi dormir. 

Já ouviu? Alguém já falou esse dito 

popular? 
(aluno) Eu! 

(professora) Já falou? Em que momento 

você falou esse dito popular? 
(aluno) Quando o cara... quando não 

acreditei. 

(professora) Um de cada vez. 

(aluno) Quando eu não acreditei. 
(aluno) Quando alguém disse uma 

mentira que não existia... 

(professora) Aí foi conversa pra boi? 
(aluno) Dormir! 

(professora) Alguém mais já falou esse 

dito popular? 
(aluno) Eu nunca falei. 

(aluno) Eu já! O menino tava me 

dizendo que a formiga, que a formiga... 

como é “mermo”... como é “mermo”... 

(Professora) É Bruna e a galinha 
D’Angola. Autora Gercilga de Almeida, 

ilustrações de Valéria Saraiva. 

(Professora) Presta atenção! Tem que 

escutar certo? Pra não perder tempo, 
certo? Não fala! 

(Professora) “Este é um livro em 

homenagem as raízes negras do Brasil”. 
Significa que vai falar da...?  

(alunos) Fruta. 

(aluno) África. 

(Professora) Da África. 
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deixa eu me lembrar... Que a formiga 

tinha nariz, eu peguei e falei: tá com 
conversa pra boi dormir? [As crianças 

exemplificam o uso dos ditos populares] 

(professora) Ah legal! Aí encaixou 
direitinho né? O menino tava falando 

que a formiga tinha nariz, ele tá com 

conversa pra boi dormir. Então esse dito 
a gente fala quando não está acreditando 

na conversa, quando a gente desconfia 

que a conversa é mente... tirosa, né? 

(aluno) Ô tia eu vi num desenho uma 
chave, assim que protege a cama dela, e 

o cara diz: “-Isso é conversa pra boi 

dormir!” 
(professora) Tá vendo? [risos] Então 

esse dito é bem conhecido né?! 

Conversa pra boi dormir.  

(professora) Vamos ler então... 
(aluno) Olha tia chupando chiclete! 

(professora) Posso começar a ler? Joga 

o chiclete fora, por favor! 
(professora) Dona vaca de presépio 

[professora chama atenção de dois 

alunos e indica um lugar pra eles 
sentarem] 

(aluno) [entre eles enquanto professora 

chama atenção dos outros] É conversa 

pra boi dormir... 
(aluno) E boi dorme.  

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Solé (1998) destaca que o momento que antecede a leitura pode ajudar o leitor a 

construir o sentido do texto e destaca quatro estratégias importantes que o mediador da 

leitura, o professor, podem explorar. São elas: 1) motivar os alunos para a leitura; 2) 

apresentar objetivos para leitura;  3) ativar os conhecimentos prévios sobre o texto a ser 

lido; 4) estabelecer previsões sobre o texto. Não houve, nas aulas observadas, um 

planejamento mais efetivo que abarcasse essas quatro dimensões de modo articulado, 

mas algumas tentativas foram realizadas. 

Na aula 2 da professora A, observamos tentativas de instigar e despertar a 

curiosidade e o interesse pela leitura. Ao apresentar o livro, a professora disse que 

achava que os alunos iriam gostar muito da leitura. Além disso, a docente também 

apresentou o objetivo da leitura ao dizer que os alunos iriam fazer uma atividade a partir 

da leitura do livro, mas encerrou esse momento sem mais nenhuma antecipação para 

começar a ler o texto.  
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Com relação à apresentação de objetivos para a leitura, observamos que mesmo 

de forma incipiente a professora A tentou apresentá-los em seis das dez aulas, mas não 

chegou a iniciar uma discussão sobre esses objetivos antes da leitura, por tal motivo, 

alguns desses trechos não foram considerados na categoria discussão antes de iniciar a 

leitura. No quadro abaixo observamos como ocorreram essas apresentações: 

 

Quadro nº 32: Objetivos de leitura da professora A 

 

Aulas  Objetivos de leitura  Extrato da aula 

01 Reconhecer 

patrimônios culturais 

Então vejam só, terminou a história e o título dela a gente viu no 

início: “Conversando sobre patrimônios culturais”. Como hoje é o 

aniversário da cidade de Camaragibe, por isso que eu escolhi esse 
livro pra ler, pra falar dos patrimônios da nossa cidade também. 

Pra vocês entenderem o que é patrimônio e a gente ver o que é 

que a gente tem de patrimônio aqui em Camaragibe, certo? Tá? Já 

dá pra responder a pergunta: “O que é patrimônio cultural?” (Aula 

1 – professora A) 

 

02 Realizar atividade 

escrita sobre o texto  

 

Então esse livro “Você troca” é um livro muito bom, vocês vão 

gostar, a gente vai fazer atividade aqui hoje, com essa história, 

com esses versos aqui do livro Você Troca, mas antes eu quero 

dizer pra vocês quem era Eva Funari, rapidinho. O que ela 

escreve sobre ela... 

05 Realizar atividade 

escrita sobre o texto  

 

(professora) Pronto, vamos lá! O que é que a gente vai fazer hoje? 

Primeira coisa: leitura, vamos lá presta atenção! Leitura, depois 

vem a conversa sobre lugares e transportes por que está dentro 
dessa leitura certo? À medida que a gente vai falando, lendo a 

gente vai conversando, então essa conversa vai ser paralela com a 

leitura. Depois uma atividade escrita que pode ser sobre o meio de 

transporte e os lugares, envolvendo o ambiente. Lanche, recreio, 

produção textual que já está ali também sobre meio ambiente 

ainda. E arte com massa de modelar [crianças ficam eufóricas]. 

06 Conversar sobre o tema  

 

(professora) Vamos Cristian! Aí em cada lugar... Como eu estava 

falando: em cada lugar as crianças brincam com brinquedos 

diferentes, usando outro modo de brincar que a gente não 

conhece, certo? Logo após a leitura a gente vai comentar sobre os 

tipos de brincadeiras que a gente conhece aqui, aqui em 

Pernambuco, aqui no nordeste, aqui em Pernambuco.  

07 Conversar sobre o tema 
 

(professora) Vamos lá?! Vamos ver o que a gente vai fazer hoje: a 
leitura... “Pera” aí... Diga! [aluno fala algo] 

(professora) A data é “pra” botar no cabeçalho, viu?! É dia 20... 

dia 17, 17 do seis. 

(aluno) Leitura, conversa... 

(professora) Conversa sobre o tema né?! E reticências! A 

atividade vai ser na ficha, e ficha é a folhinha, o lanche e o 

recreio, depois dessa atividade, para completar, as provas... Por 

que quase todo mundo aqui faltou prova... Atividade de casa. 

 Realizar atividade 

sobre a leitura  

(professora) Por que depois do recreio a atividade vai ser ainda 

sobre a leitura, e vai ter outra de matemática na folhinha. Vai ter 

matemática na folhinha. 

10 Realizar atividade de (professora) Presta atenção aqui! Aqui eu vou ler, fazer a leitura, 

e aí a gente faz uma atividade escrita sobre a leitura com palavras 
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escrita sobre o texto do texto. Depois vai vir o recreio e o lanche, aí após o recreio e o 

lanche, vamos fazer uma atividade que já está ali xerocada, na 

folha. 

 Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como já mencionamos, autores como Solé (1998) e Leal e Melo (2006) 

defendem a importância da explicitação das finalidades para leitura, sejam elas para 

realizar atividades após a leitura, para estimular a reflexão sobre tema do texto, ou para 

destacar o prazer como um dos objetivos para leitura. No caso da professora A, ela 

indicou, em várias aulas, o propósito da leitura. No entanto, as finalidades eram sempre 

as mesmas: realizar atividades voltadas para o próprio texto, que se esgotam na própria 

aula. Não houve, como já foi dito, estabelecimento de objetivos ligados a projetos 

didáticos ou sequências didáticas que se desdobrassem em ações sociais mais 

significativas em que os estudantes se engajassem de modo mais efetivo na busca de 

textos novos a serem lidos para resolver problemas variados. 

Embora não tenham sido observadas experiências que inserissem a leitura em 

projetos e sequências didáticas, havia algumas tentativas de articulação entre aulas. 

Nesses casos, a discussão antes da leitura tinha o propósito de fazer retomadas. A aula 3 

da professora A, por exemplo, foi continuação de uma discussão do dia anterior, não 

registrada nessa pesquisa, em que ela realizou atividades com alguns poemas de uma 

das obras complementares: “Aves do sertão”. Antes de iniciar a leitura, a docente 

retomou a discussão iniciada no dia anterior sobre os ditos populares encontrados nos 

poemas. 

Para dar continuidade à discussão iniciada no dia anterior, a professora, antes de 

iniciar a leitura do texto, resgatou a discussão ao apresentar alguns títulos dos poemas 

que o livro trazia e seus provérbios. O diálogo entre a professora e os estudantes 

evidenciou que a leitura dos poemas tinha sido realizada para que fossem identificados 

ditos populares. No entanto, no momento observado, não houve discussão referente ao 

porquê dessas expressões serem usadas frequentemente por muitas pessoas e porque 

eram chamadas de ditos populares ou provérbios. Como foi uma continuidade de uma 

discussão iniciada no dia anterior, pode-se supor que tal debate tenha sido realizado 

anteriormente.   

Na aula 7 da mesma docente houve uma discussão breve que antecipou a leitura 

do livro. A professora explorou o título e as ilustrações, estabelecendo previsões sobre o 
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texto a ser lido, bem como resgatando os conhecimentos prévios sobre o tema do texto. 

Tal objetivo da discussão prévia é destacado por Solé (1998), que defende que essa 

estratégia é favorável à compreensão do texto, já que para constituir sentidos, são 

elaboradas inferências com base em conhecimentos já acumulados pelo leitor. Tal 

estratégia de leitura também é relevante porque ajuda no processo de antecipação de 

sentidos do texto. No extrato de aula exposto anteriormente observamos que a partir da 

exploração da capa do livro, os estudantes identificaram o assunto que iria ser 

explorado.  

Nas aulas quatro, seis e oito foram observadas tentativas de iniciar alguma 

discussão referente aos autores dos livros. A docente tentava fazer com que os alunos 

observassem que alguns livros trabalhados em suas aulas foram escritos pelos mesmos 

autores. O trecho abaixo exemplifica uma dessas situações, que ocorreu na quarta aula.  

Nessa aula, a professora, antes de iniciar a leitura, primeiramente chamou a 

atenção para o assunto do livro lido no dia anterior, “De olho na Amazônia”, lembrando 

que a obra falava dos animais que fazem parte da região amazônica. Fez referência ao 

texto que iriam discutir na aula, que também iria falar sobre os animais. Ressaltou que 

os textos eram da mesma autora e que tinham algumas semelhanças quanto à temática e 

as ilustrações. Apesar de fazer comentários pertinentes sobre as relações entre as obras, 

ela não estimulou as crianças a tentarem fazer as antecipações. Na realidade, ela levou 

as informações e repassou para eles. O extrato da aula abaixo evidencia tal constatação. 

 

(professora) Ontem nós lemos esse aqui, não foi isso?! 
(alunos) Foi! 

(professora) Como é o título desse livro que nós lemos ontem? 

(aluno) A-ma-zo-nia 
(professora) De olho na Amazônia, certo? Esse aqui... 

(aluno) Deixa eu ver tia! 

(professora) Faltou ontem, nós falamos ontem somente dos animais... que são nativos da 

região amazônica. Hoje nós vamos ler sobre animais e já vamos falar de outros animais, certo? 
(professora) Agora tem algo em comum, o que é que temos em comum com a leitura de ontem 

e a leitura de hoje? É que a autora do livro é a mesma autora. A autora do livro de ontem foi 

Ingrid, Ingrid... O outro nome dela é muito complicado pra falar, mas eu vou tentar: Miasnaier 
[risos]. Então a mesma autora do livro que a gente leu ontem, não é?! “De olho na Amazônia” 

e nós vamos ler hoje “Animais”. 

(professora) Ela mesma é que faz as ilustrações do livro dela, naquele livro ali “De olho na 

Amazônia” ela conta como foi que ela fez a ilustração, que material ela usou... Ela é uma 
artista plástica. 

(professora) Ela mesma faz as ilustrações dela, certo?  

(aluno) Como é que ela consegue fazer isso hein? 
(professora) Ela é uma artista plástica por isso que ela consegue, ela usa muitos materiais: 
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tecidos, tintas de vários tipos, pra daí fazer... 
(aluno) Tecido? Tecido? 

(professora) Dá essas tonalidades. 

(aluno) tecido? 

(professora) Tecido também! Sobrepõe tecido pra forma a paisagem. 
(aluna) Ela bota tecido e faz. (Aula 4, Professora A) 

 

Tanto nessa aula como nas outras em que não observamos uma discussão 

explícita antes de iniciar a leitura dos livros, não houve estímulo às antecipações de 

sentido.  

 A professora B, nas aulas em que fez uso das obras complementares, apresentou 

o livro para os estudantes informando o título e o nome dos autores, no entanto, em 

apenas três aulas foi possível observar uma tentativa de discussão antes da leitura, 

favorecendo a antecipação sobre o que o texto iria trata. Chamamos de tentativa de 

discussão porque não houve, praticamente, participação dos estudantes durante a 

"conversa" que antecedeu a leitura do texto. 

Na aula 2, antes da leitura do texto, iniciou uma discussão sobre a temática 

explorada pelo texto. Foi um dos poucos momentos em que houve uma discussão 

efetiva pela professora a partir do livro das obras complementares. Na aula 4 houve uma 

tentativa de ativar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o livro, no entanto,  não 

houve uma exploração. Na aula 10, a professora resgatou a leitura realizada em outra 

aula, mas os alunos não participaram dessa retomada.  A docente buscou nesse regaste 

apresentar a relação entre os temas discutidos nos dois textos. 

A frequência de propor discussões antes de iniciar a leitura foi baixa nas duas 

professoras. Autores como Solé (1998) e Brandão (2006) defendem que as antecipações 

da leitura, sejam elas para motivação, para fornecer objetivos, para ativar 

conhecimentos ou para estabelecer previsões sobre o texto, são estratégias importantes 

que ajudam o leitor a construir o sentido do texto.  

 

8.2.2. Leitura com pausas para discussão (grande grupo) 

 

 Com relação às atividades de leitura com pausas para discussão em grande 

grupo, pode-se dizer que foi o que predominou na prática das professoras. Esse tipo de 

atividade apareceu nas dez aulas da professora A e em sete da professora B. 

As pausas durante a leitura foram realizadas pela professora A a partir de 

questionamentos que tanto serviram para verificar se os estudantes estavam 
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acompanhando a leitura e compreendendo-a, como para confirmar as hipóteses sobre o 

significado de algumas palavras ou expressões que favoreceriam a construção da 

compreensão de partes lidas do texto. Discussões sobre o assunto ou temática 

explorados nos livros também foram realizadas durante a leitura para resgatar 

conhecimentos dos estudantes. Desse modo, as pausas durante a leitura para discussões 

foram favoráveis em quase todas as situações vivenciadas. Em alguns momentos, 

durante essas discussões, houve a extrapolação do texto, mas isso não chegava a 

prejudicar o trabalho de compreensão. 

 Na aula 1, ao discutir sobre patrimônio cultural, a docente chamou atenção para 

os museus, questionando os alunos sobre o que são museus, como podemos observar no 

extrato abaixo: 

 

(professora) As pedras que eram usadas pra escrever podem ser vistas hoje nos? Museus! 
Alguém sabe o que é um museu? 

(aluno) Eu sei! 

(professora) O que é, diga! 

(aluno) onde tem... 
(aluno) Onde guarda coisa antiga! 

(aluno) ...Coisas antiga! 

(professora) Isso! Onde guarda coisas antigas! 
(aluno) Um osso de dinossauro 

(professora) Coisas valiosas. 

(aluno) Um osso do mais novo! 
(professora) Mas se guarda... Tem museus ossos de animais, animais empalhados... 

(aluno) Dinossauro. 

(professora) Isso se faz com o animal que já entrou em extinção, não é isso? Aí se guarda 

resto... ossos, ossadas, dos animais, aí... 
(alunos) Tia, posso ir no banheiro? 

(professora) Existem vários tipos de museus...  

(aluno) No banheiro! 
(professora) Vários tipos de museus, museus pra se guardar objetos de usos pessoais, objetos 

que, assim de... famílias importantes, famílias importantes que viveram no Brasil ou em outros 

países, assim, guardar quadros de pintores famosos, tudo isso fica guardado nos mu... seus 
(aluno) ...seus. 

(professora) Por isso os museus também é um patrimônio cu-tu...ral 

(alunos) ral. 

(professora) Por que nele está guardado, estão guardados... Peças valiosas que contam 
histórias da humanidade. (Aula1, Professora A) 

 

O extrato demonstrou que a pausa para discutir o que seriam museus favoreceu a 

compreensão de que em museus encontramos diferentes patrimônios culturais. Nessa 

mesma aula, ocorreram também discussões geradas a partir da leitura das imagens. A 

aula como um todo tinha como objetivo ajudar os estudantes a se apropriarem do 
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conceito de patrimônios culturais. A docente, de fato, durante toda a mediação da 

leitura, buscou fazer com que os alunos compreendessem tal noção. Isso foi explicitado 

para as crianças, pois a docente disse que a finalidade da leitura era compreender o que 

são patrimônios culturais.  

No extrato da aula abaixo observamos a discussão realizada a partir das imagens 

do livro, que teve como objetivo fazer com que os alunos identificassem os patrimônios 

culturais retratados nas ilustrações e porque eram considerados como tais. 

 

(professora) Patrimônios culturais contam histórias de um tempo que já passou, vocês 
imaginam de onde são essas imagens aqui? Essas figuras? 

(aluno) Do ano passado! 

(professora) Não! Tô perguntando de onde! 

(aluno) Tia! Ô tia! 
(aluno) Da Cleópatra! 

(aluno) Do Egito! 

(professora) Do Egito, como é que vocês conhecem que é do Egito? [questionou de onde são 
as imagens do livro e perguntou como os alunos descobriram] 

(aluno) Por causa do negócio aí que tem... 

(professora) Por causa dessa pintura, é o uso cultural deles, esse tipo de cabelo, essa coroa que 
os reis usavam, os escravos também tinham um modo de se vestir diferente. 

(aluno) Isso é feito de “talba” 

(professora) Então o modo deles se vestirem e de algumas coisas que eles usavam, identificam 

que eles já eram... pertenciam a civilização egípcia, certo?! 
(professora) Seus heróis, suas lendas, suas descobertas e suas invenções também... Tudo 

pertence ao patrimônio cultural, vocês imaginam que embarcação é essa? Quem já ouviu falar 

das embarcações... [novamente levanta questionamentos sobre as ilustrações do  livro] 
(aluno) Pirata! 

(professora) Pirata? Mas ela tem história. Essa embarcação aqui tem história, por isso ela está 

nesse livrinho que fala de patrimônios culturais. Alguém chegou aqui no Brasil com 

embarcação? 
(aluno) Não! 

(professora) Quem imagina? 

(aluno) Eu! 
(professora) Diga quem chegou aqui no Brasil com uma embarcação como essa! 

(aluno) Estolcomo! 

(professora) [risos] Estolcomo? 
(aluno) Cristóvão Colombo! 

(aluno) Estalombo 

(professora) O outro chegou mais perto, Cristóvão Colombo quase que chegava. 

(aluno) Dom Pedro I. 
(professora) Dom Pedro I? Quase! Dom Pedro I chegou depois. 

(aluno) Dom Pedro II. 

(professora) Chegou depois, mas antes dele chegou outro! 
(aluno) Terceiro! 

(professora) Antes! Dom Pedro I chegou outro aqui... 

(aluno) Pedro. 
(professora) Tinha Pedro também no nome dele. 

(aluno) Dom “Predo” Pedro II. 
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(aluno) [sorri] Dom “Predo” Pedro II. 
(professora) Quem foi que chegou primeiro que Dom Pedro I e Dom Pedro II? 

(aluno) O rei! 

(professora) O rei veio! Mas antes do rei, o rei mandou outra pessoa que veio nessa 

embarcação aqui! 
(aluno) Nessa embarcação... 

(aluno) Os escravos! 

(professora) Outra equipe, teve uma equipe que veio pra cá que chegou aqui e conheceu as 
terras brasileiras... 

(aluno) Os escravos... 

(professora) Conheceu o Brasil... 

(aluno) Os índios! 
(professora) Encontrou os índios aqui... 

(aluno) Pedro Álvares Cabral. 

(professora) Quem?  
(alunos) Pedro Álvares Cabral. 

(professora) Muito bem! 

(professora) Então eles vieram pra cá, Pedro Álvares Cabral ele veio pra cá, ele e a comitiva 
dele, chegaram aqui numa embarcação como essa, por isso que ela está aqui nesse livrinho que 

conta sobre patrimônios culturais, então essa embarcação ficou por que ela tem história. (Aula 

1, Professora A) 

 

 Em outra situação, a professora explorou o sentido das palavras, para que os 

estudantes compreendessem o texto. No extrato abaixo fica evidente a importância de 

fazer retomadas sobre o que já tinha sido lido no texto. 

 

(professora) Aí ele diz: “Caro penado...” Caro... Caro penado é uma forma de ele tratar o outro 

pato, certo?! Que é o irmão dele.  
(professora) “Até peteca tem pena é um pecado eu ser despenado...” Presta atenção! 

(professora) “Eu ser despenado/ Quero apenas umas penas/ Abraços/Pelado.” 

(aluno) Abraço pelado? 

(professora) Qual foi o recado que ele enviou aqui, através desse recado que ele escreveu? Foi 
que ele fez? 

(aluno) Eu to com pena... Ele tava com pena. 

(professora) Ele estava com pena? 
(aluno) Tava. 

(aluno) Ele tava com pena do outro pato, foi por isso que ele fez a carta. 

(professora) Não! Vamos ler de novo! Vou ler novamente! Ele escreve assim: “Caro 
penado/Até peteca tem pena...” 

(aluno) Nasceu a pena dele. 

[aluno sorri] 

(professora) “...É até pecado eu ser despenado/ Quero apenas umas penas/ Abraços Penado”. 
(aluno) Ele quer umas penas dele. 

(professora) Ele tá com as penas dele? 

(aluno) Não. Ele quer as penas da peteca. 
(professora) [sorrindo] Ele quer as penas da peteca? 

(aluno) Não... quer dizer que... 

(professora) Deixa a tia dizer... [professora faz silencio] 

(aluno) O pato pelado quer umas penas do pato... 
(aluno) Penado... 

(professora) Pato pelado tá pedindo algumas penas do pato penado. Muito bem Beatriz! 
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Entenderam? 
(aluno) Tia é por isso que ele tava com pena. 

(aluno) Logo quando eu ia dizer....(Aula 10. Professora A) 

 

 Como observamos, devido à polissemia das palavras e aos trocadilhos 

apresentados no texto, as crianças estavam compreendendo de forma equivocada. No 

entanto, a docente percebeu a confusão que as palavras poderiam causar para a 

construção do sentido do texto e por isso fez questionamentos durante a leitura 

retomando o que já foi lido para que os estudantes compreendessem o texto. 

 Enfim, a professora A buscava ajudar as crianças a construir os sentidos do texto 

que estava lendo, por meio da exploração das imagens, do vocabulário, das expressões 

utilizadas no texto. Segundo Solé (1998), durante a leitura é importante esclarecer 

dúvidas sobre o texto, ao reler um dos trechos do texto para os estudantes a docente 

buscou esse esclarecimentos.  

  Na aula 4, a partir da leitura do livro “Animais”, a docente questionou os 

estudantes sobre o respeito e a exploração dos animais, como demonstra o extrato da 

aula abaixo:  

 

(professora) Quem é que deve proteger e respeitar os animais? 
(alunos) O homem. 

(aluno) Pronto! É tudo culpa do homem. 

(professora) O homem! 
(aluno) A gente! 

(professora) É! O homem, quando fala o homem... 

(aluno) “Mulé” também. 
(professora) Quando fala o homem, não é só o gênero homem não, é a raça humana, os seres 

humanos. Homem, mulher, criança. 

(aluno) Criancinha. 

(professora) Criancinha, todos. 
(aluno) Bebê. [sorri] 

(professora) “Nenhum animal pode ser mal-tra-ta-do.” 

(aluno) O leão.  

[...] 

(professora) Quando é que o animal é explorado pra divertimento do homem? 

(aluno) No circo! 
(professora) No circo! É explorado? É! Eles são treinados, eles trabalham muito por que eles 

têm horas de treinamento. 

(aluno) Ah tia igualzinho aquele leão que a senhora passou. 

(professora) E eles têm horas de treinamento pra depois se apresentarem e as pessoas darem 
gargalhadas, pras pessoas rirem, e tudo isso alguém está ganhando? 

(aluno) Nada! 

(aluno) Din din 
(professora) Dinheiro!  O dono do circo! Ganhando dinheiro! Quem não ganha nada é o 

animal, coitado, que está só sendo explorado. 
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(aluno) Ô tia, mas eles dão comida pra o animal? 
[crianças perguntam ao mesmo tempo] 

(professora) Um de cada vez. 

(aluno) Um animal também usado, o macaco pra fazer aquelas coisas... 

(professora) O macaco, o leão, o elefante... 
(aluno) Tia 

(professora) As focas, todos eles são explorados em circo. 

(professora) Ele levantou a mão primeiro, fala aí Guilherme! 
(aluno) Tia... é.... como é mesmo... 

(professora) Esqueceu... Fica calado, deixa pro outro. João Gabriel! 

(aluno) Tia, tia, tia... 

(aluno) Mas eles dão comida pro animal do circo? 
(professora) Dão o quê? 

(aluno) Comida. (Aula 4, Professora A) 

 

No extrato, a docente formulou questões sobre o que seria lido adiante, 

permitindo que os estudantes ativassem não só os conhecimentos prévios sobre o tema 

abordado, mas também criassem expectativas para continuar a leitura.   

Observa-se, pois, que a docente praticava com seus alunos estratégias de 

antecipações, checagens, aprofundamentos sobre os sentidos do texto. No entanto, nem 

sempre as discussões mantiveram uma relação clara com o texto. Em alguns momentos, 

havia uma fuga do que estava sendo abordado no texto, pois os estudantes passavam a 

relatar situações que não estavam ligadas à discussão, como a que apresentaremos a 

seguir: 

 

(professora) Não, ele é o mosquito mesmo!  
(aluno) Mosquito da dengue. 

(professora) Mas ele tem um nome, a gente não tem o nome da gente?! Ele tem um nome, qual 

o nome dele?  
(aluno) Mosquito da dengue. 

(professora) Não, mosquito da dengue é o que a gente chama, ele é conhecido, popular dessa 

forma: mosquito da dengue.  
(aluno) Besouro. 

(professora) Psiu!! Aqui esse lado que não tá participando... 

(aluno) Dengoso! 

(professora) Dengoso? Poderia até ser “né”? O nome dele poderia ser Dengoso.[...] 
(professora) Todos têm! Ah, e vocês não tem esqueleto não?  

(aluno) Todo mundo tem esqueleto. 

(professora) Todos nós temos esqueletos. 
(aluno) Ô tia, quando a gente morre... 

(professora) A carne é consumida, é... A carne vai ser deteriorada pela terra, então fica só os 

ossos, o esqueleto. Então todos têm esqueleto, não é Gabriel Andrade?  

(professora) Lucas, senta aqui! Senta assim oh, virado pra trás. 
(aluna) Tia, tia, tia... 

(professora) Então vamos ler! Diga! 

(aluna) Se a gente não tiver esqueleto, só cai. 
(professora) Pois é, nem anda “né”? Sem esqueleto a gente não fica em pé. *(professora) 
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Vamos ver! “Pode acender uma vela/ quando eu quiser fazer mágica/ além da febre amarela/ 
transmito a febre hemorrágica.” É o que chama de dengue He-mor-rágica. O que é isso? É uma 

dengue mais forte. Será que é uma dengue normal assim como as outras? 

(aluno) Tia, tia, a gente só pode acender vela no dia de finados, “né”?!  

(professora) É, mas só que é assim... 
(aluno) Só que minha mãe, todo mês, ela gosta de acender vela. 

(professora) Por que quando falta energia, acende. 

(aluno) Ô tia, eu sei o sintoma da dengue. 
(professora) Olha só, vê só: Alguém aqui já teve dengue? 

(aluno) Não. 

(professora) Eu já tive. 

(aluno) Ah tia, eu já tive, é quando a pessoa “tá” doente, “né” tia? 
(aluno) Ah tia, eu me lembro, que a senhora teve dengue, até não teve aula. 

(professora) Assim que eu entrei aqui, e saí da outra escola que eu onde estava e vim pra cá, aí 

foi em 2012, aí a aula começou no dia seis, no dia dez, eu fiquei com dengue, só voltei depois 
do carnaval. Passei a semana em casa e os dias de carnaval, a dengue foi forte. A dengue é 

terrível. É uma doença que, realmente, quando ela diz aqui “posso até tirar a vida”, pode 

mesmo?! Porque eu achei, achava que “ia” morrer com a dengue, era uma dor no meu 
estômago tão grande não podia comer nada. Se eu tomasse suquinho, botava pra fora com 

maior esforço do mundo, vomitava tudo, ficava passando mal, aquela dor na cabeça... Então, 

por isso ela diz que mata. Não foi hemorrágica não. 

(aluna) Tia, meu irmão deu um muro no nariz de uma menina, aí ela começou a sangrar, aí eu 
comecei a chorar...  

(professora) Claro, todo mundo tem medo de perder seus parentes “né”? Por isso mesmo a 

gente tem que ouvir esse... essa narração aqui do mosquito, ver o que é que ele gosta, e 
procurar, depois no fim da história ele vai dizer tudo que ele gosta, e fazer diferente. Porque 

esse mosquito, ele pode tirar da gente um familiar, pode tirar de você a sua própria vida, pode 

tirar o pai, a mãe... A dengue hemorrágica, acontece o quê?  
(aluno) E ele pode matar também.  

(professora) É, porque na dengue hemorrágica acontece sangramento, por onde a gente tem 

poros, dizem que eu nem sei, pois a minha não foi assim... Por onde a gente tem poros sai 

sangue, pelo nariz, mas é uma hemorragia por dentro do organismo, aí, por isso que mata. 
(aluno) Aí o mosquito pode picar aqui...  

(aluno) Ô tia, quando eu “tava” ditado assistindo a televisão, assistindo... [outro aluno insinua 

falar] 
(professora) Deixa ele falar!  

(aluno) Tinha um mosquito atrás de mim. 

(professora) Será que era da dengue? 

(professora) Ficou doente? Geralmente são oito dias! 
(aluno) Ô tia, entrou um besouro... 

(professora) Um besouro? Agora o besouro é bem maior que mosquito da dengue.  

(aluno) Entro no meu cabelo... 
(professora) Vamos continuar a leitura! Psiu! 

(aluno) Tia, se uma pessoa tiver dengue e ficar no outro dia deitado... [fala baixinho]  tá com 

dengue né?  
(professora) Se a pessoa tiver dengue... Explica aí direitinho! 

(aluno) Se uma pessoa tiver dengue... [aluno fala baixinho] 

(professora) É não, não é assim que pega dengue. Senta aí Carl.. Gabriel Andrade. 

(professora) Ele tá perguntando assim, escuta aí o que ele tá perguntando: “Se uma pessoa 
tiver com dengue, e outra pessoa deitar ao lado da pessoa, vai também ficar com dengue?” 

(aluno) Vai! 

(aluno) Não! 
(professora) O outro deitar no lugar, pronto! A pessoa doente com a dengue está deitada, e se 

o outro levanta, aí o outro vem e deita na mesma cama, vai ficar com dengue também?  (Aula 
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7, professora A) 

 

Como pode ser identificado no extrato, houve, em alguns momentos, uma fuga 

ao tema tratado no texto, pois as crianças inseriram comentários sobre esqueleto, mas a 

docente monitorava o debate e conduzia novamente os alunos ao tema tratado na obra 

lida. 

As leituras das obras complementares realizadas pela professora B foram mais 

curtas e ocorreram com menor frequência que na turma da professora A. Todos os 

momentos em que fez parada para levantar questionamentos durante a leitura foram 

para antecipar sentidos do texto e resgatar os conhecimentos prévios dos estudantes. Em 

apenas três aulas verificamos uma discussão relativa ao aprofundamento da temática 

explorada no livro. 

Na aula 2 da professora B, verificamos maior interação entre professor e aluno 

durante a leitura da história do livro “Se o lixo falasse...”. Nessa atividade foi possível 

observar a participação dos alunos na discussão.  

 

(Professora) Mas aí eu vou perguntar, vocês por acaso tem essa imaginação de recolher as 

coisinhas? 

(aluno) Eu tenho. 
(aluno) Eu tenho. 

(Professora) Aqui na nossa cidade de Camaragibe, tem o lixão? 

(alunos) Tem. 

(aluno) Céu azul. 
(Professora) Céu azul, muito bem! Aqui a gente faz coleta seletiva? 

(alunos) Não! 

(Professora) Faz.  
(aluno) Faz como? 

(Professora) A gente tem programa de coleta seletiva, a gente separa, pelo menos na minha 

rua, onde eu moro, a gente deixa garrafas num lugar, vidro noutro. A gente não mistura. 

(aluno) Tia a senhora tem que virar de cabeça pra baixo pra... 
(Professora) Pra não o quê? A gente já vai pra outro questionamento, o mosquito da dengue, 

pra não deixar a garrafa? 

(aluna) Aberta. 
(Professora) Aberta, né?! Pra cima. 

(aluno) Por que ele vai, sabe pra onde? Pra dentro. 

[alunos falam ao mesmo tempo] (Aula 2, professora B) 

 

Mesmo que de forma incipiente, a professora B procurou levantar 

questionamentos para discussão da temática explorada no livro, a coleta seletiva. No 

entanto, não houve uma continuidade da discussão para exploração da temática a partir 

dos conhecimentos dos estudantes e da opinião dos mesmos sobre o tema discutido. Nas 



203 

 

 

 

outras aulas em que observamos pausas durante a leitura, as discussões foram bem 

aligeiradas. Na aula 1, por exemplo, foi notório que a docente praticamente não 

explorava a intervenção dos estudantes durante a leitura dos livros dos acervos 

complementares, como demonstraremos a seguir no extrato: 

 

(professora) Olha “bora” ouvir aqui?! “Bora” ver?! Eu escolhi uma historinha, mas é uma 

historinha bem legal, é somente uma mesmo que eu vou ler, mas aqui têm várias. Esse aqui é 
de rimas da floresta, certo? Tem um aqui que é o casamento dos tatus, “bora” ouvir?    

(professora) Aqui está o tatu! Isso aqui é o tatu fêmea, aí você vai saber o porquê que ela está 

com essa, com essa, com esse cravinho...  

(aluno) Esse casaco. Uma roupa. 
(professora) Então vê bem: “Quem foi nesse casamento não saiu antes do fim, pois tinha 

orquestra tocando violão e bandolim, tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim e um 

tamanduá querendo brigadeiro de cupim... Tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim e 
um tamanduá querendo be.. um pouco de beijinho, brigadeiro...” aliás “...o brigadeiro de 

cupim. Tinha muitas tartarugas e até um guaxinim fazendo o papel de padre e só falando em 

latim. A noiva estava tão linda vestida de seda e cetim, segurando com as unhas um raminho de 
jasmim, prestei atenção no noivo, nunca vi uma coisa assim, era tão pequenininho que até 

sumia no capim. Com tanto tatu na mata, ela quis logo assim, esse simples tatuzinho, um 

tatuzinho de jardim”  (Aula 01, Professora B) 

 

Como já mencionamos nos capítulos anteriores, a ausência de uma interação 

mais dinâmica durante a leitura pela professora tornou o momento muito cansativo para 

as crianças, as quais demonstravam desinteresse pela leitura realizada. No entanto, nos 

poucos momentos em que foram levados a discutir, mesmo que de forma superficial, o 

texto, os estudantes apresentaram suas impressões sobre o que estava sendo lido pela 

docente. 

Novamente, encontramos diferenças na mediação entre as professoras A e B. 

Enquanto a professora A buscava a participação da turma de forma efetiva em todas as 

leituras realizadas, a professora B apresentou pouquíssimos indícios de uma mediação 

que favorecesse a discussão durante a leitura. Além disso, a preocupação da professora 

A de levar os alunos a construírem o sentido do texto foi evidente na sua mediação, pois 

ela retomava a leitura sempre que necessário, interagindo com o grupo e instigando os 

alunos a apresentarem suas impressões sobre o texto. Na mediação da professora B, não 

fica clara essa preocupação. 
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8.2.3. Discussão sobre o texto após a leitura (grande grupo) 

 

Com relação à atividade de discussão sobre o texto após a leitura em grande 

grupo, a professora A realizou esse tipo de atividade em sete aulas e a professora B, em 

quatro aulas. 

Como foi dito anteriormente, a professora A fez uso das obras complementares 

em sete das dez aulas e sempre relacionou a discussão realizada durante a leitura com as 

atividades subsequentes, realizando uma sistematização das reflexões feitas. Após a 

leitura, as discussões estabelecidas sempre retomavam a leitura realizada tanto para 

verificar se as crianças tinham compreendido o texto lido pela docente, como para 

resgatar informações trazidas no texto. 

No extrato abaixo, ilustra-se tal tendência, com base em uma discussão realizada 

após a leitura de um poema pela professora. 

 

(professora) Tem algum dito popular? Vocês conhecem? O que é que se diz por aí? 

(aluno) Pra mim o segundo! 

(professora) O segundo? 
(aluno) Esquisito é lobisomem! 

(professora) [conversando com o aluno] Tem, mais na frente tem um título desse, qual é o 

segundo? Lê aí pra mim, por favor!  
[professora pede pra aluno sentar e reclama com outros] 

(professora) Leia Guilherme o que você me explicou!  

(aluno) Lobo em pele de cordeiro. 

(professora) Muito bem! Olha aí Guilherme conseguiu identificar um dito popular nesse texto! 
[professora fala com entusiasmo] 

(professora) Nesse pequeno texto, nesse pequeno poema: Lobo em pele de cordeiro. 

(professora) Isso é um dito popular? É! E quando a gente diz isso?  
(professora) Fulano é um lobo em pele de cordeiro... É que quando a gente diz isso? Quem 

sabe explicar? Lobo em pele de cordeiro. 

(aluno) É minha avó! 
(professora) Quem é o lobo em pele de cordeiro [sorrindo] É tua avó é?  

(aluno) Ela que fala. 

(professora) Ah ela que consegue dizer... ela diz. (Aula 3, Professora A) 

 

Observa-se que a docente, a partir da questão após a leitura, retoma a discussão 

sobre os provérbios que iniciou antes e durante a leitura. A professora também retomava 

a discussão proposta na aula anterior, como ocorreu quando iniciou a discussão dos 

provérbios. 

Em outra situação também foi possível constatar o cuidado que a professora A 

tinha em sempre buscar verificar se os alunos estavam compreendendo o assunto tratado 
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no texto, através de diferentes estratégias de leitura. Na aula cinco, por exemplo, houve 

uma discussão após a leitura, com a retomada das imagens do livro, cujo objetivo era 

resgatar a leitura realizada e também verificar se os estudantes reconheciam os meios de 

transporte utilizados e as diferentes regiões em que são usados. 

 

(professora) Vamos lá! Voltando pra cá! João e Pedro lembram da primeira? João e Pedro ia 

de quê?  
(aluno) De barco. 

(aluno) De barco. 

(professora) João e Pedro iam de barco. João e Pedro... João e Pedro... Ideal seria ter um mapa 

aqui, agora, mas não tenho. E eu ia trazer o meu e me esqueci. Já tinha planejado: vou levar o 
meu mapa, e na hora eu vou mostrando os lugares, e ia mostrando o mapa.  

[alunos falam ao mesmo tempo] 

(aluno) Seria massa. 
(professora) Espera aí eu vou dar uma ajudinha, vou tentar desenhar pra vocês. 

(aluno) Eu tenho um globo. 

(professora) Vê só, digamos... que é o mapa do Brasil... [crianças comentam sobre o desenho] 
(professora) Então olha pra cá: João e Pedro eles vinham de barco, eles eram do Pará.  

(aluno) Paraguai tia! 

(professora) Mais ou menos aqui, certo?!  

(professora) Pará... 
(aluno) Tia no final do coisa... 

(professora) Bem aqui no norte do Brasil. 

(aluno) Ô tia no final é uma pontinha, não esse coisa não! 
(professora) Não é... é uma pontinha eu sei que tem, por que é um desenho e tá mal feito, né?! 

Não critica meu desenho não! 

 (professora) Natália e Ritinha moram em Tocantins, elas viam de quê? 
(aluno) Barco. 

(aluno) Voadora. 

(professora) Barco voadora pelo Araguaia, o Araguaia realmente é um rio que fica lá em 

Tocantins. Então fica mais ou menos aqui, nesse “meinho” aqui. Tocantins, deixa eu ver se to 
colocando certo. Tocantins... Eu to colocando mais ou menos onde esses lugares ficam no 

mapa.  

(professora) Agora Inácio mora no Mato Grosso do Sul. 
(aluno) Não falei Grosso. 

(professora) Inácio andava de quê? Alguém falou Mato Grosso não foi?! 

(aluno) Fui eu! 

(professora) Olha aqui Inácio, a cavalo. Tá vendo? A cavalo. Mato Grosso do Sul.  
[crianças falam ao mesmo tempo e professora se certifica do lugar que fica Mato Grosso d 

Sul] 

(professora) Tocantins, Mato Grosso...  Tocantins, Mato grosso logo após Goiás... Mato 
Grosso do Sul, mais ou menos aqui, Mato grosso mais ou menos aqui, é por que não está bem 

feito. 

(aluno) Tá bonitinho tia! 
 (professora) Vamos ver agora... 

(aluno) Por que ele não vai de skate... 

(aluno) De skate...  

(professora) A Ritinha, olha lá, a Ritinha a Fátima, a Ritinha e a Fátima sabe onde elas 
moram? Vê só... 

(aluno) Em Recife? 
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(professora) Elas moram aqui no nosso estado, Pernam? 
(alunos) Buco. 

(professora) E por que o... As canas aqui? Por que aqui em Pernambuco é onde tem a maior 

cultura da cana de açúcar, certo?! [...] 

 (professora) João... Gabriel Andrade e Cris, Robson vem de bondinho sob os arcos, ele vem 
de que lugar mesmo Gabriel Andrade? 

(aluno) Rio de Janeiro?! 

(professora) Por que do Rio de Janeiro? 
(aluno) Por que ela é a capital. 

(professora) [sorrindo] Por que ela á a capital do Rio de Janeiro.  

[aluno fala algo] 

(professora) País não. Isso aqui tudo é Brasil, é um estado do Brasil, viu? É um estado, não 
tem o nome do nosso Pernambuco? Tem no Paraná também, vai chegar. Paraná fica embaixo. 

Que estado... Que país é esse Pará? [risos] Mas é por que eu estou mostrando pela primeira vez 

a eles. Segundo ano né?! Eles não têm a noção, eu tô aproveitando o livro só pra... 
(professora) E agora vamos ver Betinho, espera na esquina pelo ônibus escolar. De onde 

Betinho vem? 

(aluno) De São Paulo. 
(professora) Betinho? Betinho vem de São Paulo, vocês acertaram, Betinho vem de São Paulo, 

Rio é aqui, São Paulo é aqui mais ou menos. São Paulo.[...] 

(aluno) Ô tia tu já tá fazendo “geografia”, geografia. (Aula 5, professora A) 

 

 Pode-se perceber que a discussão após a leitura foi realizada para resgatar os 

meios de transportes utilizados pelas crianças para ir à escola, com a intenção de 

abordar os meios de transporte na atividade seguinte. Ainda nesse momento de 

discussão, a docente explorou os estados em que esses transportes são utilizados. 

Apesar de fazer tal reflexão, esclareceu durante a aula que isso não era seu objetivo. Ela 

estava apenas aproveitando a abordagem da leitura. 

Em relação à professora B, foram observadas em quatro aulas discussões após a 

leitura dos livros dos acervos complementares. Com já foi evidenciado, antes e durante 

a leitura a docente poucas vezes estimulava os estudantes a participar da discussão. 

Após a leitura, tal tendência também foi marcante.  No extrato da aula abaixo houve 

uma discussão após a leitura em que os alunos foram levados a refletir sobre o ciclo da 

água, tema explorado no livro “Pingo d’água”. 

 

(Professora) Essa história fala do ciclo da água, onde tudo se renova, cho vê, evapora... Eu vi 

viu Larissa! 
(Professora) E assim conti-nua. Não é verdade? 

(aluna) Ô tia eu disse... 

(Professora) Psiu! Eu sei! 
(Professora) Então... A gente vê, não eu só vejo a água se eu for tomar banho, só vejo a água 

se eu for tomar, só vejo a água se for... 

(aluna) No chuveiro. 

(Professora) No chuveiro. 
(aluno) Beber água. 



207 

 

 

 

(Professora) Quando vai tomar banho de pscina. 
(aluna) Na praia. 

(aluno) Quando vai beber água. 

(aluno) Beber água. 

(Professora) Em nenhum outro lugar tem água? 
(alunos) Tem... [falam ao mesmo tempo] 

(aluno) Da praia. 

(aluna) Da torneira. 
(Professora) Sai da torneira... 

(aluno) Chuveiro. 

(Professora) Chuveiro... 

(aluno) Do riacho. 
(Professora) Do riacho, de que mais? 

(aluna) Da cachoeira. 

(Professora) Cachoeira... Onde a gente encontra mais água? 
(aluno) Na flor. 

(aluno) Bacia do banheiro. 

(Professora) Na flor. 
(aluna) Na chuva. 

(aluno) No mar, no mar, no mar. 

(aluna) Bacia do banheiro. 

(Professora) Quando dá descarga. 
(aluno) Nas árvores. 

(Professora) Nas árvores.  Quê mais? 

(aluna) No mar. 
(aluno) No xixi. 

(Professora) Aí por tem o quê? 

(alunos) Água. 
(Professora) Água onde? 

(aluno) Nos nossos corpos. 

[alunos falam baixinho entre eles e alguns brigam pelo livro] 

[alunos conversam enquanto professora não inicia a atividade] 
(Professora) Bom... Coisas que a gente viu no livro... Dá licença aqui! Dê licença... 

(Professora) Coisa que a gente viu aqui na historinha, aliais  viu e ouviu né?! Vamos ver agora 

as formas... Davi presta atenção! 
(Professora) As formas onde a gente encontra e tudo o mais... 

(aluna) Ah tia... 

(Professora) Psiu! 

(aluna) Por isso que a senhora mandou fazer a tarefa ontem... 
(Professora) Foi? 

(aluna) Foi. 

(Professora) Então veja bem, aqui diz... Presta atenção! 
(aluna) Nuvem. 

(Professora) Aqui diz: o ciclo da água. Toda água evapora, se transforma em nuvem e depois... 

(aluna) Chove. 
(Professora) Chove. Volta para a... 

(alunos) Terra. 

(Professora) Aí olha a água do mar evaporando, aqui as cachoeiras dos rios, e aqui do mar 

olha, evaporando e depois caindo... Vindo aqui o sol novamente e repete tudo. Nunca tem fim, 
nãé verdade? 

(aluno) É. 

(Professora) Como disse lá na historinha... 
(aluno) É... 

(Professora) Aí aqui olha: aonde a gente encontra água? 



208 

 

 

 

(aluno) No mar. 
(aluno) No rio. (Aula 9, Professora B) 

 

Para a discussão realizada após a leitura, a professora usou, além do resgate da 

leitura das obras complementares, cartazes com imagens dos lugares onde encontramos 

água e também imagens que demonstravam como ocorre o ciclo da água. 

 Em outras situações também houve tentativa de discussão após a leitura, mas 

não houve de fato uma exploração, como ocorreu na aula 5, em que a professora 

aparentemente poderia iniciar uma discussão, no entanto não explorou a temática do 

livro. O extrato abaixo ilustra a ausência de discussão após a leitura. 

 

(Professora) Bom vejam bem, perceberam que o assim assado é o con...? 

[alunos falam entre eles] 

(Professora) É o con...? 
(alunos) Trário. 

(Professora) Lá na frente, lá nos outros momentos das suas séries que vão ficar bem mais... Eu 

tenho certeza que vocês vão chegar lá adiante...Eu na posso nem chegar com esta história de 

sinônimo, antônimos e homônimos que eles não vão entender né? Não vai, vai?  
(Professora) Eu vou abrir aqui! Nada de dama, é pegar livro e ler! Nada de dama! É por 

comportamento. (Aula 5, Professora B) 

 

 Os dados sobre a atividade de discussão após a leitura evidenciaram novamente 

que a professora A se destacou apresentando situações de discussão após a leitura com 

maior frequência que a professora B. Em suas discussões, a professora A valorizava 

muito as intervenções dos estudantes que demonstravam interesse pela discussão. 

Nessas situações, também havia indícios de que a professora ajudava-os a confirmar 

seus conhecimentos e sua compreensão sobre a leitura realizada. A professora B, além 

de apresentar uma baixa frequência de atividades de discussão, não explorava possíveis 

questionamentos que as crianças faziam com base na leitura e também da temática 

explorada no livro. 

 

8.2.4. Atividade de produção de texto escrito (em duplas) 

 

 A categoria "Atividade de produção de texto escrito" foi criada porque, para a 

realização das atividades, os estudantes necessitariam mobilizar, resgatar informações e 

conhecimentos referentes ao texto lido, ou seja, precisaram compreendê-lo para fazer 

uso das informações na produção textual.  



209 

 

 

 

Apenas a professora A realizou esse tipo de atividade.  Na aula 2, a partir do 

livro “Você troca?”, solicitou que os estudantes, em duplas, escrevessem textos 

rimados, fazendo trocas, como os autores dos livros fizeram. Nessa atividade, alguns 

estudantes repetiram as rimas do livro, mas alguns criaram novas trocas com rimas.  

 Tal atividade dialoga com a proposta do livro, já que nele são realizadas 

brincadeiras com as palavras e o recurso da rima é o que prevalece. É um texto que faz 

parte dos interesses infantis, por constituir-se em um jogo de palavras, em que a 

sonoridade é objeto de reflexão e ludicidade.  

 A atividade da docente, portanto, desafiou as crianças a utilizarem a mesma 

estratégia de composição utilizada na obra. Fica claro, também, que o eixo de 

apropriação do sistema de escrita foi priorizado na atividade, embora tal aspecto não 

minimize a fruição estética da obra e nem o esforço de produzir textos. 

 

8.2.5. Atividade de produção de texto escrito (grande grupo) 

 

A Atividade de produção de texto escrito (grande grupo) a partir da leitura de 

obras complementares também só foi evidenciada em uma aula da professora A. A 

professora B não vivenciou tal tipo de situação.   

 Após a leitura do livro “’Que febre de mosquito”, a docente A realizou uma 

produção textual coletiva, cujo comando foi:  

 

(professora) E aqui, olha! Presta atenção aqui, presta atenção aqui! A gente pode fazer aqui 

um texto coletivo, pra todo mundo depois copiar, quem sabe e quem não sabe, “tá” certo?! Faz 
um texto falado, todo mundo vai dizer alguma coisa, depois eu vou dar essa folha, aí vocês 

copiam na folha. “Tá” bom? (aluno) “Tá” bom! (professora) Vamos lá! Primeiro você vai 

escrever, o que você faz pra evitar a reprodução desse mosquito na sua casa, o que vocês fazem 
pra evitar reprodução desse mosquito Aedes aegypti na casa de vocês. Cada um vai dizer um 

pouquinho e a gente vai escrever um texto aqui só [...] (aula 7, professora A) 

 

  Como podemos observar no comando, não houve nenhuma discussão sobre qual 

gênero textual os estudantes iriam produzir, muito menos qualquer exploração de 

destinatário para a leitura do texto. No entanto, o conteúdo do texto se referia à temática 

explorada na leitura e os estudantes contribuíram com a produção mencionando as 

informações necessárias, como demonstra o extrato da produção coletiva abaixo: 

   

(aluno) Na minha, nada! Que não tem essas garrafas, esse negócio. 
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(professora) A gente vai fazer a primeira frase aqui: “Pra evitar... Para evitar o mosquito”, 
certo?! 

(aluno) Eu vou escrever “Para evitar o mosquito” só. 

(aluno) Tia é pra escrever isso? 

(aluno) É! 
(aluno) É pra escrever tia? 

[alunos falam ao mesmo tempo] 

(professora) “Bora” lá! Agora vou esperar vocês falarem. “Para evitar o mosquito - Isso aqui é 
a pergunta- Para evitar o mosquito transmissor da dengue eu?...” Aí você coloca o que você 

faz, eu faço o quê? Eu faço isso, isso e isso, eu faço isso... cada um vai dizer uma coisinha. Eu, 

reticência, porque reticência quer dizer o quê? Que o assunto vai continuar, tem mais coisa, 

vamos lá! 
(aluno) Tia [fala baixinho e outros alunos falam ao mesmo tempo] 

(professora) Agora não, agora você vai participar bastante! 

[alunos falam ao mesmo tempo] 
(professora) Vamos lá?! Tô esperando a fala de vocês, o que vocês fazem pra que o mosquito 

não reproduza lá na casa de vocês. 

(aluno) “Apois” eu nada! 
(aluno) Eu tampo a caixa d’água. 

[alunos falam ao mesmo tempo] 

(professora) Psiu! Eu quero ouvir de um por um. Guilherme o que é que você faz?  

(aluno) Nada. 
(professora) Porque é que você não faz nada?  

(Guilherme Andrade) Por que na casa a caixa está tampada. 

(professora) Então você faz alguma coisa, sua caixa já é tampada, se você deixasse ela 
destampada, aí você estaria contribuindo para reprodução do mosquito, então o que é que você 

faz? Você tampa as caixas d’água. 

(aluno) Mas as caixas já vêm tampadas.  
(professora) Tampa as caixas d’água bem tampadas. Quem mais tampa as caixas d’águas?  

(aluno) Eu tampo! 

(aluno) Tia, eu tampo, mas tem alguém lá em casa que abre. 

(professora) Ele tampa, mas tem alguém que abre, aí ele vai tampa de novo.  
[alunos falam ao mesmo tempo] 

(professora) Vamos botar aqui o que ele fazer na casa dele: “Eu tampo, tampo o quê? As 

caixas... para evitar o mosquito transmissor da dengue, eu tampo as caixas d’água... o quê 
mais?  

(aluno) Tanque. 

(professora) Os tanques...  

(aluno) Garrafa. 
(aluno) Garrafas. 

(professora) Espera aí, “tô” escrevendo “devagarinho”, os tanques... 

(aluna) E garrafas! 
(professora) E as garrafas?  

(aluno) Balde. 

(professora) As garrafas, os baldes né? Quem disse baldes?  
(aluno) Eu! 

(professora) E o quê mais?  

(aluno) Tia quando a senhora vai fazer as coisas, a senhora faz da minha letra! 

(aluno) Piscina, tia. Tia, piscina! 
(professora) Isso! Ele lembrou uma coisa muito bem lembrado: piscinas! As piscinas têm 

mosquito da dengue lá? O mosquito se prolifera lá? Sim ou não? As piscinas elas têm água 

com cloro “né”? Se tem cloro na água o mosquito da dengue não vai...  
(aluno) Tia, mas tem piscina que não bota cloro não. 

(professora) Ah, mas aí tem que botar cloro na piscina, porque tampar uma piscina é mais 
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complicado “né”?  
(aluno) É não! 

(professora) A gente precisa botar o cloro, cloro nas piscinas, vamos colocar isso?! 

(aluno) “Apoi” minha tia tem uma piscina de cerâmica, ela tampa.  

(professora) Ah, então é das pequenininha “né”? 
(aluno) Pequenininha não, ela é bem grande gigante, ela tem cerâmica. 

(professora) Ah, parabéns pra ela. “Colocar cloro nas piscinas...” 

[alunos falam ao mesmo tempo] 
(aluno) Ô tia a senhora ouviu o que Daniel tava dizendo...[...] 

(alunos) E “tonéus”. 

(professora) “E nos tonéis”. E o lixo? O que é que vocês fazem dele? O lixo, o que é que 

vocês fazem com ele?  
(aluno) Tampem o lixo. 

(aluno) Jogar na sacola. Amarrar bem amarrado. 

(professora) Como? 
(aluno) Jogar no lixeiro! 

(professora) “Peraí”! 

(aluno) Pega a sacola amarra bem amarrada. 
(professora) Amarra a sacola bem amarrada pra quê?  

[...] 
(professora) Vamos lá?! Vou ler não, quero que vocês leiam. 

(aluno) “Para evitar...” 
(professora) Só ele vai ler é? Vai! 

(alunos) “Para evitar o mosquito transmissor da dengue, eu vou tampo as caixas, os tanques, as 

garrafas, as vasilhas, coloco cloro nas piscinas....” (Aula 7, Professora A) 

 

A atividade descrita, produção coletiva de textos, teve como tema o assunto 

abordado no livro lido. Desse modo, havia uma articulação clara entre a atividade de 

leitura e a de escrita. No entanto, por não se constituir em uma atividade que tivesse 

desdobramentos para além do momento específico de escrita, configurou-se apenas 

como uma aplicação imediata dos conceitos aprendidos. A função social desse 

conhecimento foi considerado na medida em que as crianças poderiam levar tal saber 

para seu cotidiano, mas não houve um engajamento para mudar atitudes de possíveis 

leitores do texto, já que o texto não foi produzido com tal propósito. 

 

8.2.6. Atividade de produção de texto escrito (individual) 

 

Assim como nas outras situações, nas três atividades de produções individuais 

realizadas pela professora A, os estudantes foram levados a produzir texto sem nenhuma 

exploração dos aspectos sociodiscursivos dos gêneros textuais. Como já discutimos no 

capítulo 6, na caracterização das professoras, apesar de a professora A oportunizar 

situações de produção textual em diferentes agrupamentos e ter discutido bem as 

temáticas que foram abordadas nos textos, não trabalhou outras dimensões importantes 
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para a produção textual pautadas em princípios sociointeracionistas, defendidas por 

Schneuwly e Dolz  (1988; 2004); Leal e Morais (2006); Guerra (2009), que enfatizam a 

importância de construir representações da situação de comunicação antes e durante o 

processo de construção textual, ou seja, os alunos tomavam decisões sobre a seleção do 

conteúdo e os recursos a serem usados no texto a ser escrito, sem ter informações sobre 

as finalidades de escrita, para quais destinatários e ainda sobre qual gênero e o suporte 

textual adotar.  Deixando de lado tais aspectos, as produções tornam-se mais difíceis 

para quem o produz. 

Mencionamos em capítulos anteriores, que na aula 1 a professora A utilizou o 

livro “Um tesouro pra todos – conversando sobre patrimônio cultural”, cujo o objetivo 

foi refletir sobre o que são patrimônios culturais e identificar os patrimônios culturais da 

cidade de Camaragibe.  Em seguida, a docente pediu para os alunos individualmente 

produzirem um texto sobre o que eles conheciam na cidade de Camaragibe. O comando 

da atividade não esclareceu o que os estudantes deveriam colocar no texto e muito 

menos referências de qual gênero de texto se tratava e nem dos propósitos dessa escrita, 

como podemos ver no comando da atividade abaixo: 

 

(professora) Vamos lá prestem atenção no que é pra fazer! Vocês aqui do lado direito irão 

escrever um texto, fazer um pequeno texto, produzir um pequeno texto falando sobre a cidade, 
tudo o que vocês conhecem, tudo o que vocês já ouviram sobre Camaragibe vocês irão 

escrever. Aí eu coloquei o tema assim: “Camaragibe minha cidade”, aí você vão escrever! 

(Aula 1, Professora A) 

 

Vê-se, pois, que a atividade de escrita de texto tinha poucas referências nas 

práticas de escrita extra-escolares e não havia objetivos claros e destinatários que 

pudessem motivar as crianças. A relação entre a atividade feita e o livro lido foi relativa 

ao conceito central mobilizado no livro, tratava de patrimônios culturais. Foi evidente 

na aula que a professora queria que os estudantes aplicassem os conhecimentos 

apropriados, identificando os patrimônios culturais da cidade. No entanto, o sentido de 

se falar desses patrimônios não foi estabelecido. 

Na aula 4, além de vivenciar outras atividades, a professora A realizou 

novamente uma produção de texto individual, tendo como referência o livro lido no 

inicio da aula: “Animais”.  Como vimos nos capítulos anteriores, o livro Animais 

explorava os direitos dos animais. Nas discussões, tal assunto foi abordado e ao propor 

uma produção textual a partir de uma imagem que se referia à preservação da natureza, 
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a docente tentou manter alguma relação com o texto lido e com outros textos que leu 

durante a semana, como pode ser ilustrado no extrato abaixo: 

 

 

(professora) Vocês vão observar numa cena aqui umas crianças que fizeram uma caminhada e 

o professor deles levou eles pra ver uma área onde... estava toda destruída, era o habitat de 
várias espécies de animais mas como sempre o homem fez um grande desmatamento nessa 

área e terminou ficando assim. Vocês vão descrever como é que está esta área, dizer o que 

vocês estão vendo aqui, tá certo? O que é que vocês estão vendo e também na última linha do 
texto dizer o que vocês acham disso aqui. Se é certo, se é errado, se vocês fariam a mesma 

coisa. 

[professora conversa com alguém, enquanto alguns alunos conversam] 

(professora) Vocês vão fazer o quê? Vou falar novamente: vocês vão observar essa cena aí o 
que é que está acontecendo o que foi que esses meninos viram, o acontecimento que eles 

viram, qual foi... 

(aluno) Um carro. 
(professora) Observem tudo e depois vocês vão dizer a opinião de vocês aí, vocês concordam 

com o desmatamento, com a destruição das florestas.  

(professora) Natureza limpa, natureza conservada? Natureza derrubada? 
(aluno) Não! 

(professora) O que é que nós vamos fazer? O que é que vocês acham como deveria ser a 

natureza? (Aula 4, professora A) 

 

Mais uma vez, há evidências da dificuldade da professora propor a escrita de 

textos que tenham propósitos referenciados em práticas extra-escolares. Os alunos 

escreveram novamente sem terem projetos para causar efeitos de sentido em 

destinatários que de fato possam interagir por meio de seus textos. 

Na aula 6, a partir da leitura do livro “Nem todo mundo brinca assim! 

Conversando sobre identidade cultural”, como nas aulas anteriores, a professora A, 

após a leitura, teve uma breve conversa sobre os tipos de brincadeiras mais frequentes 

da turma e em seguida fez uma atividade de escrita individual. Como podemos observar 
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no enunciado da questão 2 abaixo, os alunos precisariam escrever um texto instrucional 

sobre regras de brincadeiras, e novamente não tiveram nenhum suporte para escrita 

desse texto. 

 

[No quadro] 
1. Escreva o nome de algumas brincadeiras que você costuma brincar. 

 

2. Explique como é que se brinca a sua brincadeira preferida. 

 

De modo geral, observamos uma boa exploração das temáticas trazidas nos 

livros das obras complementares, no entanto, as propostas das atividades de produção 

textual, sem mobilizar elementos necessários para produção, tornam o momento sem 

motivação para os estudantes. Além dessas dificuldades, muitas das crianças dessa 

turma ainda não tinham consolidado a escrita alfabética. Elas ficaram à margem dessa 

atividade de produção, pois a professora não direcionou estratégias para integrá-los. 

Para não deixá-los sem ter o que fazer, a professora solicitava que tentassem escrever 

palavras relacionadas à temática explorada nas produções. O estudo de Silveira (2013), 

mencionado anteriormente, demonstrou a existência da exclusão de crianças não 

alfabéticas em atividades de produção de textos.  

 

8.2.7. Outras atividades relacionadas às obras complementares (individual) 

 

Nessa última categoria foram classificadas nove situações nas aulas da 

professora A e uma na prática da professora B. Dentre as outras atividades que 

envolviam o livro das obras complementares pela professora A, observamos atividades 

mais relacionadas explicitamente aos eixos de ensino de apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética e com menos ênfase em leitura. No caso da professora B, a única 

atividade de escrita individual que fez relação com um dos livros das obras 

complementares se referiu ao sistema de escrita alfabética. 

A seguir, apresentaremos cada atividade proposta pela professora A e em 

seguida iremos discuti-las. 

 

 

 



215 

 

 

 

Quadro nº 33: Tipos de atividades escrita (individual) da professora A 

 

Professora A  

Nº Tipos de atividades escrita (individual) 

 

Eixo de ensino Aulas  

01 Escrever palavras (Palavras cruzadas) Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Aula – 01 

02 Representar através de desenhos algumas trocas do texto 

de “Eva Furnari”.  

Pensar em outro varal que faria no lugar do varal da 

feiticeira. Fazer o desenho. 

Leitura Aula – 02  

03 Escrever palavras (ditado - animais que aparecem no 

livro) 

Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Aula – 03  

04 Representar o poema lido com uma ilustração para 

posterior comparação com a ilustração do livro.   

Leitura Aula – 03  

 

05 Escrever palavras em ordem alfabética (Animais que 

aparecem no livro) 

Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Aula – 04 

06 Classificar os tipos de transporte que aparecem no livro. Leitura 

Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Aula – 05 

07 Escrever nomes de brincadeiras  Análise linguística: 
Apropriação do SEA 

Aula – 06 

08 Formar novas palavras usando as letras do nome 

MOSQUITO. 

Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Aula – 07  

09  Escrever uma frase sobre o assunto da leitura do dia. Leitura Aula – 07 

 

10 Desenhar os sinais de trânsitos que apareceram na 

leitura. 

Marcar a letra correspondente as funções das placas e 

sinais de trânsito. 

(Desenho dos sinais de trânsitos que aparecem no livro) 

 

(  ) Proibido buzinar 

(  ) Proibido retorno 

(  ) proibido estacionar 

Leitura Aula – 08  

11 Informar as funções das placas e sinais de trânsitos a 
seguir. 

 

 (Desenho Proibido retorno)  

(Desenho Proibido estacionar) 

Leitura Aula – 08  

12 Pesquisar outros sinais e placas de trânsito e seus 

significados. 

Leitura Aula – 08 

13 Escrever dois significados para cada palavra 

Papo  

Pena 

Manga 

Leitura Aula – 10  

14 Escrever palavras com as sílabas a seguir. 

PA 

PE 

PO 

Análise linguística: 

Apropriação do SEA 

Aula – 10  

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como podemos evidenciar, entre as atividades citadas, a professora A explorou 

o eixo de compreensão de textos, mesmo que de forma superficial, em oito das 
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situações, e a apropriação do SEA em sete das situações em que os estudantes foram 

levados a pensar na escrita e na leitura de palavras.  

Nas atividades que mobilizavam conhecimentos sobre a escrita alfabética, a 

professora A buscou articulá-las com outras atividades vivenciadas, como por 

exemplos, as discussões durante e após a leitura e as atividades do quadro que trazia 

questões, mas superficiais com relação a compreensão do texto lido, como podemos 

observar em algumas aulas. 

Na aula 1, a atividade foi de preenchimento de uma palavra cruzada, com os 

nomes de patrimônios culturais da cidade de Camaragibe. Na atividade, ao mesmo 

tempo em que se retomou com os alunos a discussão sobre os patrimônios culturais da 

cidade, pôde-se refletir sobre as propriedades do sistema de escrita Alfabética.  

 Em outra situação em que os estudantes foram levados a refletir sobre as 

propriedades do SEA, aula 3, a docente explorou o sistema de escrita a partir de um auto 

ditado e novamente se apoiou na leitura do livro para realizar essa atividade, já que os 

animais que faziam parte do auto ditado foram citados no livro lido pela mesma, “Nós e 

os bichos”. Em tal atividade, a temática do livro não foi explorada, pois o objetivo era o 

ensino do sistema de escrita alfabética. No entanto, a professora tentou articular as duas 

atividades por meio da escolha do campo semântico das palavras a serem escritas. 

 Na aula 4, a docente escreveu no quadro uma atividade de casa em que os 

estudantes deveriam colocar em ordem alfabética as palavras que foram exploradas no 

ditado da atividade anterior. Ainda sim, continuamos vendo atividades que apesar de 

terem alguma relação com o texto, não chegavam a mobilizar habilidades de leitura. 

Nesse sentido, a partir das situações expostas acimas corroboramos com o 

estudo de Soares, Viera e Leal (2013), ao demonstrarem que os livros das obras 

complementares também podem ser explorados para o ensino do sistema de escrita 

alfabética. 

Com relação às atividades que demonstram, via de regra, mesmo que de forma 

esporádica, tentativas de mobilização das habilidades de leitura, destacamos no quadro 

abaixo as habilidades mobilizadas nas atividades de escrita individual. 

 

Quadro nº 34: Atividades escrita (individual) de leitura da professora A 
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Professora A 

 

Atividades de escrita individual – Eixo de leitura 

 

Nº Atividades de escrita individual  Eixo de 

Ensino  

Habilidades de 

leitura 

Aulas 

01 Representar através de desenhos algumas trocas 

do texto de “Eva Furnari”.  
Pensar em outro varal que faria no lugar do varal 

da feiticeira. Fazer o desenho. 

Leitura  Localizar 

informações 
explícitas  

Aula – 02 

02 Representar do poema lido com uma ilustração 

para posterior comparação com a ilustração do 

livro.   

Leitura Apreender sentido 

geral do texto a 

partir de ilustração 

Aula – 03 

03 Classificar os tipos de transporte que aparecem no 

livro. 

Leitura Localizar 

informações do 

texto 

Aula – 05  

04  Escrever uma frase sobre o assunto da leitura do 

dia. 

Leitura Reconhecer assunto 

do texto 

Aula – 07  

05 Desenhar os sinais de trânsitos que apareceram na 

leitura. 

Marcar a letra correspondente as funções das 
placas e sinais de trânsito. 

 

(Desenho dos sinais de trânsitos que aparecem no 

livro) 

 

(  ) Proibido buzinar 

(  ) Proibido retorno 

(  ) proibido estacionar 

Leitura Localizar 

informações 

explícitas  

Aula – 08 

06 Informar as funções das placas e sinais de 

trânsitos a seguir. 

 

 (Desenho Proibido retorno)  

 

(Desenho Proibido estacionar) 

 

 

 

Leitura 

Localizar 

informações 

explícitas  

Aula – 08 

07 Pesquisar outros sinais e placas de trânsito e seus 

significados. 

Leitura Extrapolação do 

texto 

 

Aula – 08 

08 Escrever dois significados para cada palavra 

Papo  

Pena 

Manga 

Leitura Inferir o sentido de 

uma palavra 

 

Aula – 10  

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

As habilidades mais mobilizadas nas atividades de escrita individual da 

professora A se referiu a localizar informações explicitas nos textos.  Em quatro das oito 

questões foram exploradas a habilidade de localizar informação explícita.  Mesmo 

assim, em boa parte delas os estudantes apenas a partir das ilustrações reconheciam as 

informações solicitada, o que tornava as questões muito fáceis, sem exigência de 

exploração do texto.  
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A partir de imagens, a docente também procurou apreender o assunto do texto, 

quando solicitou que os estudantes fizessem uma ilustração que representasse o poema 

lido, na aula 3. Foi uma boa atividade realizada nesse momento pela docente, pois não 

apresentou a ilustração original do poema durante a leitura e discussão. Só após os 

estudantes terem feito seus desenhos, a professora apresentou a ilustração original para 

que os estudantes observassem as semelhanças e diferenças entre as mesmas. 

 Na aula 5, ocorreu outra situação em que os alunos foram solicitados a realizar 

uma atividade escrita após a leitura e discussão de uma obra complementar: “A caminho 

da escola”. Como já foi exposto no capítulo 6, tal livro explora diferentes transportes 

utilizados pelas crianças para ir à escola em diferentes regiões.  Após leitura e discussão 

dos transportes que as crianças usavam, a docente registrou no quadro os transportes 

que tinham aparecido na leitura com a ajuda dos alunos e solicitou que os estudantes 

realizassem uma atividade escrita com base nesse.  

 

[no quadro]  

Cavalo, barco, ônibus, voadora, charrete, carro, metrô, jangada, van, bonde e moto. 

1) epare os transportes que você escreveu em grupos de acordo com as suas características: 

Antigo  Moderno  Aquático  Terrestre 

    

    

 

 

Como é possível perceber, a docente, a partir do livro das obras complementares, 

explorou um conteúdo curricular e antes da atividade fez uma discussão sobre o livro, 

buscando resgatar informações que constavam nele. Nesse momento, ao mesmo tempo 

em que trabalhou com um conteúdo curricular, explorou os eixos de ensino de leitura e 

apropriação do SEA. 

A atividade de escrita da aula 7 foi uma questão em que a habilidade foi  

apreender o assunto do texto. No entanto, o enunciado da questão limitou a realização 

dessa atividade, já que os estudantes precisariam representar o assunto da leitura em 

apenas uma frase. Não foi possível observar uma discussão sobre a questão, pois se 

tratava de uma atividade que seria realizada em casa, mesmo assim, não houve uma 

antecipação das possíveis previsões dos estudantes sobre a referida questão.  

Na aula 8, a partir da atividade de escrita individual e da discussão durante a 

leitura, os estudantes mobilizaram habilidades de localizar informações explícitas, 
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quando foram questionados sobre o significados de algumas placas de trânsitos 

apresentadas no texto. Além disso, nessa mesma aula a docente pediu para que os 

estudantes pesquisassem outros sinais e placas de trânsito e seus significados.  

E por fim, na aula 10, a professora procurou explorar o significado de algumas 

palavras. Embora durante a leitura a docente tenha explorado a habilidade de inferir o 

sentido de uma palavra, na atividade de escrita o enunciado se deslocou um pouco do 

contexto da leitura em que as palavras estavam inseridas.  

Os dados evidenciaram que a professora A procurou explorar as temáticas das 

obras complementares em diferentes atividades, tentando fazer articulações entre elas. 

Como foi visto neste tópico, várias atividades tinham como objetivo a apropriação do 

sistema de escrita e não propriamente a compreensão dos textos. As atividades de 

produção de textos, por outro lado, eram descontextualizadas, não inserindo os 

estudantes em situações de interação efetiva com outros interlocutores. Os livros lidos 

não serviam para que os estudantes pudessem mobiliar os saberes construídos em suas 

práticas sociais.  

A professora B, como já mencionamos em outros capítulos, utilizou as obras 

complementares para o que ela chamou de leitura deleite. Apenas na aula 9 a professora 

B realizou uma atividade de escrita individual sobre o texto. Nessa aula, como já 

mencionamos no capítulo 6, a docente abordou um conteúdo curricular, o ciclo da água, 

e para explorar tal conteúdo além de fazer uso da obra complementar, utilizou cartazes 

com imagens para discutir com os estudantes. A atividade escrita explorou apenas 

algumas palavras que estavam no texto, para reflexão sobre sua escrita, como pode ser 

evidenciado abaixo: 

 

[No quadro] 

1. Complete as palavras observando os desenhos.  

PIN____ D’ÁGUA (desenho)               ______VEM (desenho nuvem) 

 _______VA (desenho chuva)          PLA______ (desenho planeta) 

        _______ (desenho rua) 

        _______ (desenho sol) 

 

Para além das tentativas de explorar as poucas habilidades de leitura através das 

atividades de escrita individual, durante a mediação de leitura pelas professoras 
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observamos algumas estratégias de leitura que buscaram favorecer a compreensão 

textual dos estudantes. Assim, no próximo tópico iremos abordar as habilidades de 

leitura exploradas pelas docentes ao utilizar os acervos das obras complementares. 

 

8.3 AS HABILIDADES MOBILIZADAS NAS ATIVIDADES ATRAVÉS DO USO 

DAS OBRAS COMPLEMENTARES. 

 

Diferentes autores, como Solé, (1998); Camps e Colomber, (2012); Kleiman, 

(1999; 1998) Terzi, (1997); Brandão, (2006), discutem a importância do ensino da 

leitura pautado numa concepção interacionista, que parte do princípio de que a língua é 

tomada como um conjunto de práticas sociais e históricas. Segundo Marcuschi (2008, 

p.220): “A criança primeiro se apropria da linguagem como uma ação social e depois a 

internaliza para, a partir de uma atividade intrapessoal, fazer um uso interpessoal”. 

Nesse sentido, a concepção que norteia o ensino da leitura é a de leitura como prática 

social. Assim, ler passa ser um ato produtivo de interação e apropriação de sentidos que 

não são pré-definidos e completos.  Defendemos a leitura como uma experiência que 

não é individual sobre texto, sejam eles orais ou escritos. Nesse sentido, o professor 

assume o papel de mediador da aprendizagem dos estudantes e como tal deve 

possibilitar situações em que os alunos desenvolvam habilidades de ler e produzir texto 

com autonomia.  

Solé, (1998); Brandão, (2006) e outros estudiosos apostam no ensino e 

desenvolvimento das habilidades de leitura antes e durante o processo de apropriação do 

sistema de escrita alfabético. Como destaca Solé (2008, p. 64): 

 

Desde muito pequenas, as crianças constroem conhecimentos relevantes 

sobre a leitura e a escrita e, se tiverem oportunidade – isto é, se alguém for 
capaz de se situar no nível desses conhecimentos para apresentar-lhes 

desafios ajustados – poderão ir construindo outros novos, que cada vez 

estarão mais de acordo com o ponto de vista de um adulto. 

 

Para tanto, o professor também precisa contar com recursos didáticos que 

favoreçam o ensino de tais habilidades. Como já mencionamos em outros capítulos, os 

acervos complementares são materiais didáticos disponíveis nas salas de aulas do 1º ao 

3º anos. Nesta investigação, buscamos investigar se tais materiais favorecem o 

planejamento de atividades que possam possibilitar tal tipo de ação pedagógica.  
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Nos quadros abaixo, é possível visualizar quais habilidades de leitura foram 

estimuladas pelas professoras A e B durante as dez aulas observadas e com qual 

frequência cada uma delas foi explorada. 

 

Quadro nº 35: As habilidades de leitura mobilizadas nas atividades através do uso 

das obras  

 

Professora A  

 

Aulas 

Habilidades de 

leitura 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total  

Ativar 

conhecimentos 

prévios 

X  X X X X X X X  08 

Antecipar sentido 
do texto 

X     X X X X X 06 

Localizar 

informações 
explícitas em um 

texto 

X X X X X  X X X  08 

Inferir uma 

informação 
implícita em um 

texto 

      X X X X 04 

Inferir o sentido de 

uma palavra ou 
expressão  

  X       X 02 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Professora B 

 

Aulas 

Habilidades de 

leitura 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total  

Ativar 

conhecimentos 
prévios 

 X  X  X   X  04 

Antecipar sentido 

do texto 

   X  X   X  03 

Localizar 
informações 

explícitas em um 

texto 

     X   X  02 

Inferir uma        X   01 



222 

 

 

 

informação 

implícita em um 
texto 

Inferir o sentido de 

uma palavra ou 
expressão  

          00 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 

8.3.1 Habilidade de ativar conhecimentos prévios  

 

Como podemos observar nos quadros acima, a habilidade mais estimulada pelas 

docentes foi a ativação de conhecimentos prévios. A professora A em oito das dez aulas 

realizou essa estratégia em suas leituras, a partir das obras complementares, já a 

professora B mobilizou tal habilidade em quatro das nove aulas em que fez uso dos 

livros.  

A ativação de conhecimentos prévios antes da leitura é uma das estratégias que 

favorecem a interação, hipóteses e construção do sentido do texto, como destacam Solé 

(1998) e Brandão (2006). Apesar de ter sido a mais frequente na mediação da leitura de 

ambas as professoras durante a leitura, deixou lacunas nos momentos que antecedem a 

leitura. Retomando o tópico anterior dos tipos de atividades observamos que a atividade 

de discussão antes da leitura teve pouca frequência em ambas professoras. 

Como destaca uma das autoras citadas acima ao demonstrar uma das 

contribuições que os conhecimentos prévios podem trazer ao levar uma discussão que 

anteceda a leitura: “Dar alguma explicação geral sobre o que será lido. Não se trata 

tanto de explicar o conteúdo, mas de indicar sua temática aos alunos, para que possam 

relacioná-la a aspectos da sua experiência prévia”. (Solé,1998, p. 105) 

No entanto, a estratégias de levantar conhecimentos prévios durante leitura 

também possibilita a compreensão textual já que esse tipo de habilidade ajuda o leitor a 

formular suas previsões sobre o texto, incentivar seus questionamentos e até confrontar 

seus conhecimentos prévios com as informações trazidas no texto. 

As duas docentes realizaram esse tipo de estratégias em suas leituras. No 

entanto, a forma com cada uma explorou e a frequência do levantamento desses 

conhecimentos em cada aula foi distinto entre elas. Enquanto a professora A realizou 

com maior frequência questionamentos que levavam os alunos ativar e reconhecer seus 

conhecimentos, a professora B em apenas algumas situações explorou essa habilidade.  
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O quadro a seguir demonstra a frequência com que as docentes realizaram 

questionamentos e discussões que favorecessem a estratégias de ativar conhecimentos 

prévios dos estudantes. 

 

Quadro nº 36: Frequências de questionamentos para ativar conhecimentos prévios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Durante a leitura, a professora A fez muitos questionamentos, dentre eles 

selecionamos os que destacavam a estratégia de ativar conhecimentos prévios. Do 

mesmo modo, fizemos nas aulas da professora B. Como podemos verificar, a professora 

A novamente se destacou. Para discutirmos melhor os tipos de questionamos que 

levaram os estudantes a ativar seus conhecimentos apresentaremos extratos de uma aula 

de cada professora para exemplificarmos as situações. Escolhemos as aulas em que a 

frequência foi significativa nas duas professoras. 

 

Quadro nº 37: Frequência - Estratégias para ativar conhecimentos prévios 

(Professora A) 

 

Professora A 

                         

Aulas  

Frequência - Estratégias para ativar conhecimentos prévios  

01 02 03 04 05 

Aula 1 (professora) As 

pedras que eram 

usadas pra 

escrever podem 
ser vistas hoje 

 (professora) 
Patrimônios 

culturais contam 

histórias de um 
tempo que já 

(professora) 
Tem história 

essa 

embarcação! 
Esse quadro 

(professora) 
Essa cidade 

aqui... aqui no 

nosso 
Pernambuco, no 

(professora) 

Olha lá como 

está bem 

cuidadozinho! 
Alguém sabe 

Frequências de questionamentos para ativar 

conhecimentos prévios  

Aulas                  Professora A Aulas Professora B 

Aula 1 5 Aula 2 6 

Aula 3 1 Aula 4 2 

Aula 4 4 Aula 6 1 

Aula 5 5 Aula 9 1 

Aula 6 4       --  

Aula 7 3 --  

Aula 8 4 --  

Aula 9 1 --  

Total  27 Total  10 
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nos? Museus! 

Alguém sabe o 
que é um museu? 

(aluno) Eu sei! 

(professora) O 
que é, diga! 

(aluno) onde 

tem... 
(aluno) Onde 

guarda coisa 

antiga! 

(aluno)...Coisas 
antiga! 

(professora) Isso! 

Onde guarda 
coisas antigas! 

(aluno) Um osso 

de dinossauro 

(professora) 
Coisas valiosas. 

(aluno) Um osso 

do mais novo! 
(professora) Mas 

se guarda... Tem 

museus ossos de 
animais, animais 

empalhados... 

 

passou, vocês 

imaginam de onde 
são essas imagens 

aqui? Essas 

figuras? 
(aluno) Do ano 

passado! 

(professora) 
Não! Tô 

perguntando de 

onde! 

(aluno) Da 
Cleópatra! 

(aluno) Do Egito! 

(professora) Do 
Egito! 

Do Egito... 

(professora) Do 

Egito, como é que 
vocês conhecem 

que é do Egito? 

(aluno) Por causa 
do negócio aí que 

tem... 

(professora) Por 
causa dessa 

pintura, é o uso 

cultural deles, 

esse tipo de 
cabelo, essa coroa 

que os reis 

usavam, os 
escravos também 

tinham um modo 

de se vestir 
diferente. 

(professora) 
Então o modo 

deles se vestirem 
e de algumas 

coisas que eles 

usavam, 
identificam que 

eles já eram... 

pertenciam a 

civilização 
egípcia, certo?! 

aqui também 

tem história! 
Que quadro é 

esse? Que 

quadro é esse? 
(aluno) Mona 

Lisa! 

(professora) 
Obra de arte, 

obra de arte 

também é 

patrimônio 
cultural, certo? 

E... 

(aluno) Ô tia! 
(professora) E 

esse quadro aqui 

de Mona Lisa, 

só que esse aqui 
não é o original. 

(aluno) Ô tia 

por que é que 
chama ela de 

Mona Lisa? 

(professora) 
Mona Lisa é o 

nome dela! Eu 

acredito que é o 

nome dela. Não 
sei, ele deu 

nome ao quadro. 

(aluno) De onde 
vem Lisa? 

(professora) 
Você fez uma 
pergunta que... 

talvez eu não 

saiba a resposta 

certa, mas sei 
que ele deu esse 

nome ao quadro: 

Mona Lisa. 
 

nosso estado de 

Pernambuco, 
tem cidades 

parecidas com 

ela, quem já viu 
alguma cidade 

na televisão, 

assim parecida 
com essa? 

(aluno) Tem no 

interior tia!  

(aluno) Tem no 
interior! 

(professora) 
Interior? Interior 
não... 

(aluno) Interior, 

São Paulo... 

(professora) 
...No centro, na 

região 

metropolitana. 
Tem cidades 

aqui históricas, 

que é 
considerada 

patrimônio 

cultural. 

(aluno) Bahia! 
É a Bahia. 

(professora) A 

Bahia sim, 
também a Bahia 

é. 

(professora) 
Tem parte na 

Bahia que é, 

mas aqui em 

Pernambuco 
bem pertinho da 

gente. 

 

onde é essa 

imagem? 
(aluno) Sei! 

(professora) 

Onde fica? 
(aluno) Brasília. 

(professora) 

Muito bem! 
(aluno) Brasília. 

(aluno) Brasília. 

(professora) 

Brasília, capital 
do Brasil... 

(aluno) Eu sei 

por que eu vi na 
televisão. 

(professora) A 

capital Brasil 

não é?! Muito 
bem! 

 

 

 Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como podemos observar, durante a leitura, a professora A buscou ativar os 

conhecimentos prévios dos estudantes tanto a partir das ilustrações do livro, como a 
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partir de questionamentos que possibilitam a interação e reflexão entre leitores sobre o 

que estava sendo discutido, favorecendo a compreensão do texto.  Assim, como destaca 

Kleiman (2009, p. 15):  

 

É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, com o 

conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor 

consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza justamente 
diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é 

considerada um processo interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o 

engajamento do conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão. 

 

No entanto, Solé (1998) ressaltar que uma boa discussão do texto a partir dos 

conhecimentos prévios dos estudantes é uma forma de atualização de seus 

conhecimentos, mas também a extrapolação na condução é perigosa, pois caso não 

tenha domínio e organização na condução poderá desviar da temática e dos aspectos 

centrais da leitura, tornando-a confusa para os estudantes, dificultando a organização 

clara das informações para sua compreensão. A professora A, durante a mediação de 

suas leituras, sempre levantou várias questões e estava sempre disposta a ouvir as 

informações trazidas pelos estudantes. No entanto, essa condução em algumas situações 

extrapolou a discussão trazida nos texto, o que dificultava a sua condução durante a 

atividade. 

 No extrato da aula da professora B abaixo também evidenciamos levantamento 

dos conhecimentos prévios antes da leitura, que contribuíram para discussão da temática 

explorada no livro. Diferente das outras aulas, nessa aula a professora B, ao invés de 

realizar a leitura do livro, fez uma contação, justificando que o livro era muito extenso 

para realizar a leitura. Como podemos observar no extrato da aula abaixo, 

questionamentos sobre: o que seria uma coleta seletiva; como se realiza essa coleta; o 

que significa o símbolo da coleta; se na cidade deles é realizada a coleta seletiva, 

tornaram esse momento mais interativo em que os alunos participaram de forma efetiva 

do momento de contação, possibilitando sua compreensão.  

 Assim como Kleiman (2009), Solé (1998) também destaca a importância dos 

conhecimentos para a construção do sentido do texto. Segundo a autora, saber sobre o 

que eu sei, sobre o que meu ouvinte sabe sobre o tema, sobre o texto que irei ler, me 

darão mais garantias de uma boa compreensão. 
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Quadro nº 38: Frequência – Estratégias para ativar conhecimentos prévios 

(Professora B) 

 

Professora B 

                         

Aula 

Frequência - Estratégias para ativar conhecimentos prévios 

01 02 03 04 05 

Aula 

2 
(Professora) 

Aqui tem 

toda uma 
conversa dos 

produtos que 

a gente se 
alimenta, tem 

no 

supermercado 

de uma 
cidadezinha 

pequenininha. 

Que eles não 
fazem coleta 

de lixo, a 

seletiva. 
Como é essa 

coleta de lixo 

seletiva? É 

cada lixo no 
seu? 

 

(Professora) 

Madeira no 

lugar de 
madeira. 

Vocês 

separam o 
lixo de 

vocês em 

casa? 

(alunos) 
Não. 

(aluno) Eu 

separo. 

(Professora) 

Separa? 

Coloca 

(aluno) 
Coloca o 

ovo do lado, 

o outro do 
outro, e 

outro em 

cima. 

(Professora) 

Certo, e isso 

é separar? 

(Professora) 
Como é 

separar? 

Rosenice 
diga aí! 

(aluno) Bota 

um do lado e 
outro do 

outro. 

(Professora) 

Mas se botar 
esse de lado, 

outro de 

lado, o que é 
que tem 

dentro desse 

saco? 

(aluno) 
Lixo. 

 

(Professora) 

Mas como é 

que a gente 
sabe que 

esses papéis 

são 
recicláveis? 

(aluno) Por 

que tem cor 

de alumínio. 

(Professora) 

Tem algum 

símbolo? 
(aluno) Tem. 

 (Professora) 

Qual é o 
símbolo? 

(aluno) É... 

Sei não! 

(Professora) 
Sabe não, é?! 

(aluno) É um 

quadrado. 

((Professora) 

É um 

quadrado é? 

Se tu tá 
fazendo 

assim, isso aí 

não é um 
quadrado. 

(aluno) 
Retângulo. 

(Professora) 

Retângulo? 

(alunos) 
Círculo. 

(Professora) 

É um círculo. 

E como é? 
(aluno) Uma 

bola. 

(Professora) 
Certo. Aí o 

que é que 

tem dentro 

(Professora) Sim é 

um círculo, mas 

dentro desse círculo 
tem o quê? 

(aluna) Vermelho tia, 

vermelho. 
(aluno) 100% 

(Professora) Não. 

(aluno) Ah já sei: 

verde. 
(Professora) Ele é 

verde, agora ele tem 

uma se...? 
(aluno) Acento. 

(Professora) Acento 

não. 
(aluno) Sacola. 

(Professora) Se...? 

(aluno) Um acento 

agudo. 
(aluno) Uma cadeira. 

(Professora) Uma 

cadeira, não! 
(aluna) Tia... [mostra 

o desenho] 

(Professora) Isso! O 

que significa isso aí? 
(aluna) Uma seta. 

(Professora) Muito 

bem Rosenice uma 
seta. Significa que ela 

conti...? 

(aluno) Nua. 

(Professora) 

Continua. Aquilo ali 

pode ser reciclado e 

continua. 
 

(Professora) Aqui na 

nossa cidade de 

Camaragibe, tem o 
lixão? 

(alunos) Tem. 

(aluno) Céu azul. 
(Professora) Céu azul, 

muito bem! Aqui a 

gente faz coleta 

seletiva? 
(alunos) Não! 

(Professora) Faz.  

(aluno) Faz como? 
(Professora) A gente 

tem programa de coleta 

seletiva, a gente separa, 
pelo menos na minha 

rua, onde eu moro, a 

gente deixa garrafas 

num lugar, vidro noutro. 
A gente não mistura. 

(aluno) Tia a senhora 

tem que virar de cabeça 
pra baixo pra... 

(Professora) Pra não o 

quê? A gente já vai pra 

outro questionamento, o 
mosquito da dengue, pra 

não deixar a garrafa? 

(aluna) Aberta. 
(Professora) Aberta, 

né?! Pra cima. 

(aluno) Por que ele vai, 
sabe pra onde? Pra 

dentro. 

 ((Professora) Olha eu 

disse quinta-feira que 
todo mundo estudasse 

em casa, não foi? 

Leitura. 
(aluno) Foi. 
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(Professora) 

Sim... Mas 
como assim 

tá esse lixo? 

(aluno) 
Separado. 

(aluno) 
Separado. 

(Professora) 

Eu quero 

saber como 

é que tá! 

(aluno) 
Separado 

[sorri] 

(Professora) 

Tá separado 

ou não tá? 

(aluno) Não 
tá junto! 

 

dessa bola? 

(aluno) Um 
sinal. 

(Professora) 

Um sinal. 
Como é esse 

sinal? 

(aluno) É 
assim... 

(Professora) 

Faz aí pra eu 

ver! 

(Professora) 

Não! Isso aí é 

interrogação.  

(Professora) 

Faz aí, como 

é... 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

No entanto, diferentemente, do que observamos no extrato acima, em outras 

aulas desta referida professora, o resgate de conhecimentos prévios foram quase que 

extintos, tornando o momento da leitura muito pouco interativo, como pode ser 

ilustrado no extrato a seguir. 

 

(professora) Então vê bem: “Quem foi nesse casamento não saiu antes do fim, pois tinha 

orquestra tocando violão e bandolim, tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim e um 

tamanduá querendo brigadeiro de cupim... Tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim e 
um tamanduá querendo be.. um pouco de beijinho, brigadeiro...” aliás “...o brigadeiro de 

cupim. Tinha muitas tartarugas e até um guaxinim fazendo o papel de padre e só falando em 

latim. A noiva estava tão linda vestida de seda e cetim, segurando com as unhas um raminho de 

jasmim, prestei atenção no noivo, nunca vi uma coisa assim, era tão pequenininho que até 
sumia no capim. Com tanto tatu na mata, ela quis logo assim, esse simples tatuzinho, um 

tatuzinho de jardim” Vocês já viram um tatuzinho de jardim? 

(aluno) Eu já! 
(aluno) Eu nunca! 

(professora) Nunca? Tem certeza que não? 

(aluno) Eu já! 
(aluno) Eu não! 

(professora) Tu já viu um tatuzinho de jardim, como é o tatuzinho de jardim? Então tu não 

viu! 

(professora) Quem disse que já viu? 
(aluno) A senhora já viu? 

(professora) Eu já!  

(aluno) Como é? 
(professora) Ele se parece com uma baratinha. Aquelas baratas bem feiosas. 

(aluno) Vivo ou em...? 
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(professora) Vivo! É um inseto! É um inseto de jardim. 
(aluno) Eu mato ele na hora. 

(professora) O nome é tatuzinho de jardim, ele é pequenininho, tem... tem... a... assim nas 

costas dele tem umas listrinhas como se fosse realmente as costinhas do tatu. Ele tem uma... 

Ninguém nunca viu de jardim? Vocês tem jardim em casa? 
(aluno) Eu tenho! 

(aluno) Eu tenho! 

(professora) Pronto! Dá um procurada lá pelo jardim, né? Mexe assim na terra, de repente 
encontra, certo? (Aula 1, professora B) 

 

A professora, nessa atividade, não fez pausa em nenhum momento antes ou 

durante a leitura e só no final questionou se os estudantes conheciam um tatuzinho de 

jardim. Em outras situações observamos a mesma postura da professora. 

 

8.3.2 Habilidade de antecipar sentido do texto 

 

 Em se tratando da habilidade de antecipar sentido do texto, observamos em seis 

aulas da professora A e em três aulas da professora B a mobilização dessa habilidade. 

Abaixo destacaremos a frequência da estratégia de antecipar sentido do texto das 

professoras nas aulas de cada professora. Essa habilidade, como salienta Brandão 

(2006), está estreitamente ligada a estratégia de ativar conhecimentos prévios, tendo em 

vista que esses conhecimentos irão possibilitar a geração de hipóteses que ajudar o leitor 

a estabelecer conexões entre o que lê e suas expectativas como leitor.  

 

Quadro nº 39: Frequência de questionamentos para antecipar sentido do texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Frequência de questionamentos para antecipar sentido do 

texto  

Aulas                  Professora A Aulas Professora B 

Aula 1 1 Aula 4 1 

Aula 6 1 Aula 6 2 

Aula 7 3 Aula 9 2 

Aula 8 2 --  

Aula 9 1  --  

Aula 10 2 --  

Total  10 Total  5 
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 A professora A além de explorar mais essa habilidade em suas aulas foi mais 

frequente em seus questionamentos do que a professora B. Para demonstrar com eram 

explorados esses momentos pelas docentes iremos apresentar extratos de suas aulas. 

 Na aula 7 da professora A, observamos a maior incidência de exploração da 

habilidade de antecipar sentido do texto. A docente, antes da leitura, já buscou antecipar 

o assunto que iria ser discutido no texto e durante a leitura fez algumas questões que 

possibilitaram que os alunos elaborassem suas hipóteses sobre a leitura, confirmando-as 

ou refutando-as. 

 

Quadro nº 40: Frequência – Estratégias antecipar sentido de texto 

(Professora A) 

 

Professora A 

                         

Aula  

Frequências - Estratégias antecipar sentido do texto 

01 02 03 

Aula 

7 

(professora) “Que febre de 

mosquito.” Quem que escreveu esse 

livro foi Marx Portes, e as 

ilustrações é de Carti, o meu (...) vai 
ler pra gente. 

(professora) Então nesse livro nós 

vamos trabalhar... Vocês imaginam 

o que a gente vai trabalhar aqui 

nesse livro?  

(aluno) Falar de mosquito! 

(professora) Vai falar sobre o que? 

(alunos) Mosquitos. 

(professora) Sobre mosquitos? 

Mosquito de quê? 

(alunos) Dengue 
(professora) Mosquito da dengue! 

Como é que vocês já sabem que é 

mosquito da dengue? 

(aluno) Porque ele é vermelhinho, 

bem pequenininho assim. 

(professora) E é assim vermelhinho 

é?  

(aluno) É assim bem pequenininho. 

(professora) Martelinho. A larvinha 

dele... 

(aluno) O martelo. 
(professora) Então, Rosalvo, nós 

vamos tratar sobre o mosquito da...?  

(alunos) Dengue! 

[aluna comenta algo] 

(professora) Uma caixa cheia de 

mosquito?  

[aluna comenta algo] 

(professora) De água? Cheia de 

(professora) Quem é que 

vai contar essa história? 

Quem é o narrador dessa 

história? 
(aluno) O mosquito! 

(professora) Quem é que 

vai tá contando ela?  

(aluno) O mosquito. 

(aluno) É um menino... é um 

homem... 

(aluno) Mosquito...   

(professora) É uma pessoa, 

quem é?  

(aluno) O mosquito.  

(professora) É o próprio...  
(aluno) Mosquito.  

(professora) Muito bem! 

Vamos ver... Aí ele continua 

dizendo: 

“Eu vivia satisfeito nas 

florestas tropicais/ mas o 

homem fez mal feito/ cortou 

árvores demais.” Olha lá, e 

aí, porque ele tá dizendo 

isso? Que ele vivia satisfeito 

nas florestas, mas o homem 
cortou árvores... E aí, o que 

é que aconteceu com ele? 

 

(professora) Vamos lá! 

Continuando a leitura, vamos pra 

mais uma parte. Ele disse que 

tirava a vida, não foi? Vamos ver 
como: “Dor nos olhos, corpo 

doído/ manchas vermelhas, 

canseira/ e o corpo todo sentindo, 

de um febrão como fogueira.” 

Isso são o que? O que é que isso?  

(aluno) Sintoma.  

(aluno) Por que falou febrão? 

(professora) São o que?  

(aluno) Sintoma.  

(professora) Muito bem! 

Sintomas de que?  
(aluno) Da dengue. 

(professora) Sintomas da...?  

(aluno) Dengue. 

(professora) A dengue é doença, 

o mosquito tem o nome dele lá no 

finzinho. Alguém sabe o nome já 

o nome desse mosquito? A gente 

diz que ele é mosquito da dengue, 

mas ele tem um nome... 

(aluno) Mosquito. 

(professora) Alguém sabe já o 
nome dele? Ele só vai se 

apresentar na última página do 

livro, alguém já sabe o nome 

dele? 
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mosquito? É um criadouro de 

mosquito, hein?! Vamos começar?! 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Nas aulas da professora B, novamente observamos poucas pausas que 

favoreceram a construção do sentido do texto pelos estudantes.  Dessa forma, poucas 

foram as situações em que fizeram antecipações do sentido do texto. Na aula 9, com já 

discutimos em outros capítulos, a professora B utilizou uma das obras complementares 

para trabalhar um conteúdo curricular de ciências, “ciclo da água”, e buscou durante a 

leitura estimular estratégias para que os alunos antecipassem o sentido do texto, tanto 

para saber as hipóteses que os estudantes tinham sobre o conteúdo em questão quanto 

para ajudá-los a construir suas hipóteses sobre a leitura, como podemos observar no 

extrato abaixo: 

 

Quadro nº 41: Frequência – Estratégias antecipar sentido do texto 

(Professora B) 

 

Professora B 

 

Aulas 

                  Frequências - Estratégias antecipar sentido do texto 

01 

Aula 9 (professora) O que será que aconteceu quando essa planta começou a respirar? 

(aluno) A semente... 
(professora) Vamos ver! Psiu! 

(professora) “Eu fui parar lá nas al...? 

(alunos) Turas. 
(professora) “Alturas...” O que foi que aconteceu? 

(aluna) Eu sei tia! 

(professora) Diga! 

(aluna) Foi que cresceu 

(professora) Não! 

(aluna) Que ela cresceu... 

(professora) A água tá dizendo que foi parar lá nas alturas... 
(aluno) Por que vai sair de novo... 

(aluno) Por que vai pôr... 

(professora) Não... Tá quase... Por que...? 

(aluna) Por causa da chuva. 
(professora) Por que...? 

(aluno) Por que choveu. 

(aluno) Por que a árvore chupou ela, e ela tava lá no topo da árvore... 
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(professora) Ela ficou lá nas folhas, aí o sol veio quente, aí fez o quê? 

(aluna) Cresceu... 
(aluno) Eu sei: espalhou. Espalhou... 

(professora) Não! Tá quase, tá quase... 

(aluno) Caiu. 
(aluno) Aumentou. 

(aluna) Aumentou. 

(aluno) Tia quando o sol tá vindo ela fica pequena... 
(professora) A água foi absorvida pelo sol através da... Aí fez o quê? 

(aluno) Evaporou. 

(professora) Muito bem Filipe era isso que eu queria... Evapo-rou. 

(aluno) O que é isso? 
(professora) Evaporou...Ela evapora através de fumaça... Escuta aí! Psiu! 

(professora) “Subi numa corrente de ar”, aí olha, ela foi embora e subiu numa 

corrente de ar... “Evaporei e fiquei leve... Com o frio que faz lá em cima, quase virei 
gelo, mas continuei flutuando no ar...” Olha aí!  

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Embora a antecipação do sentido do texto tenha sido explorada em algumas 

aulas pelas professoras, tal estratégia poderia ter sido mobilizada com mais frequência, 

principalmente antes da leitura, pois segundo Solé (1998, p. 109): 

 

As previsões podem ser suscitadas ante qualquer texto. Quando nos 

deparamos com uma narração ou com uma poesia, pode ser mais difícil 

ajustá-la ao conteúdo real, e por isso é importante ajudar as crianças a utilizar 

simultaneamente diversos indicadores – títulos, ilustrações, o que se conhece 

sobre o autor, etc. – assim, como os elementos que a compõem: cenário, 

personagens, problema, ação, resolução. 

 

Brandão (2006) também ressalta que tanto as habilidades de ativar 

conhecimentos prévios como antecipar sentido do texto devem estar presentes também 

durante todo processo de leitura, para que o leitor possa continuamente refletir sobre o 

que está lendo. 

 

8.3.3 Habilidade de localizar informações explícitas 

 

Com relação à habilidade de localizar informações explícitas em um texto, a 

professora A mobilizou essa estratégia em oito das dez aulas e a professora B explorou 

essa estratégia em duas das nove aulas que fez uso dos acervos complementares, como 

demonstramos abaixo. 

Essa habilidade de leitura tanto esteve presente nas atividades de discussão 

durante e depois da leitura nas aulas da professora A, como em algumas atividades 
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individuais de escrita. Tais atividades foram discutidas no tópico anterior. Já nas aulas 

da professora B esteve presente apenas nas atividades de discussão durante a leitura e 

depois da leitura e com menor frequência que a professora A.  

 

Quadro nº 42: Frequência de questionamentos para localizar informações 

explícitas no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Evidenciamos que a professora A explorou em várias aulas a habilidade de 

localizar informações explícitas no texto, embora a frequência com que mobilizou tal 

estratégia tenha sido inferior às outras habilidades de leitura exploradas pela mesma. Já 

a professora B continuou em suas mediações explorando pouquíssimas vezes as 

estratégias de leitura.  Em apenas uma situação fez um questionamento que mesmo de 

forma incipiente remetia a uma estratégia de localizar alguma informação do texto. 

Marcuschi (1996; 1999) demonstrou ao analisar manuais didáticos que esse tipo 

de estratégias era predominante nos manuais da época da década de 90, século passado. 

Nesse contexto, as atividades de leitura se prestavam a meras “atividades de copiação”, 

extração de informação e não de uma compreensão que estimulasse a interação e o 

posicionamento crítico dos leitores. No entanto, para além dessa habilidade, outras estão 

sendo encontradas nos manuais didáticos no contexto atual, demonstrando que 

compreender texto vai além de extrair informações explícitas, como demonstraram os 

estudos de manuais didáticos das séries iniciais (Morais e Albuquerque, 2010).  

Frequência de questionamentos para localizar informações 

explícitas no texto  

Aulas                  Professora A Aulas Professora B 

Aula 1 1 Aula 6 1 

Aula 2 1 Aula 9 2 

Aula 3 2 --  

Aula 4 1 --  

Aula 5 3 --  

Aula 7 2 --  

Aula 8 2 --  

Aula 9 1 --  

Total  9 Total  3 
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Apesar de reconhecerem que tal tipo de habilidade não é suficiente para a 

compreensão do texto, autores como Solé (1998) e Brandão (2006) acreditam que essa 

habilidade é necessária. Segundo Brandão (1998),, por exemplo, a ausência da 

habilidade de localizar  informações e distinguir entre o que é relevante e o que é 

informação suplementar pode levar à distorção do significado global do material lido. 

Em se tratando do uso das obras complementares pelas referidas docentes, 

observamos poucos questionamentos que viabilizam a exploração dessa habilidade de 

leitura. A seguir demonstraremos algumas situações em que foi evidenciada essa 

estratégia de leitura. 

 

Quadro nº 43: Frequência – Estratégia localizar informações explícitas em um 

texto (professora A) 

 

Professora A 

                         

Aulas  

Frequências - Estratégias Localizar informações explícitas em um texto 

01 02 03 

Aula 5 (professora) João... 

Gabriel Andrade e Cris, 

Robson vem de bondinho 
sob os arcos, ele vem de 

que lugar mesmo Gabriel 

Andrade? 

(aluno) Rio de Janeiro?! 
(professora) Por que do 

Rio de Janeiro? 

(aluno) Por que ela é a 
capital. 

(professora) [sorrindo] 

Por que ela á a capital do 

Rio de Janeiro.  
[aluno fala algo][...] 

 (professora) E agora 

vamos ver Betinho, espera 
na esquina pelo ônibus 

escolar. De onde Betinho 

vem? 
(aluno) De São Paulo. 

(professora) Betinho? 

Betinho vem de São 

Paulo, vocês acertaram, 
Betinho vem de São 

Paulo. 

(professora) 

Onde será que 

Juliana mora?  

(aluno) 
Ligeirinho. 

(professora) São 

Paulo também! 
Agora Andréa, 

vamos ver Andrea 

que ela vai pegar 
isso aqui, olha!  

(aluno) 
Ligeirinho. 

(professora) Pra 
quem dorme mais 

um pouquinho e 

perdeu a hora, 
pega o ligeirinho, 

onde será que ela 

mora? 
(aluno) São 

Paulo. 

(João Gabriel) 
Bahia. [...] 
 

(professora) Então vamos 

penar nos meios de transporte 

que eles usaram, quem 
lembra? 

(aluno) Cavalo. 

(aluno) Cavalo, ligeirinho, 

ônibus... 
(aluno) Carro. 

(aluno) Metrô. 

(aluno) Charrete. 
(professora) Prestem atenção! 

Enquanto vocês falaram dez 

nomes de transportes eu só 

escrevi o nome: transporte. 
(professora) Vamos dizer: 

cavalo... 

(aluno) Ônibus. 
(professora) Cavalo... Vamos 

dizer as letras pra todo mundo 

que não sabe ler, ir 
aprendendo! 

(professora) Como é que eu 

escrevo cavalo? 

(aluno) C-A... 
(professora) VA? 

(alunos) V-A 

(professora) LO Mateus? 

(alunos) L-O. 
Fonte: Albuquerque (2014) 
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A professora A realizou perguntas de localizar informações explícitas no texto 

durante a leitura e após a leitura. Além disso, como demonstrado no tópico anterior, 

foram exploradas mesmo que esporadicamente, nas atividades de escrita individual. 

Com relação à professora B, observamos abaixo uma situação em que a 

professora fez uma pergunta cuja resposta estava explícita no texto. Mesmo assim, não 

explorou a resposta dos estudantes que estavam se posicionando de forma equivocada. 

A docente ignorou a fala do estudante e seguiu com sua leitura, como podemos observar 

no extrato abaixo. 

 

Quadro nº 44:  Frequência – Estratégia localizar informações explícitas em um 

texto (professora B) 

 

Professora B 

                         

Aulas  

Frequências – localizar informações explícitas em um texto  

01 

Aula 6 (professora) Alguém grita irritado, por que já ouviu tantas vezes o outro 

avisando que é um livro, que é um livro, que é um livro, que é um livro. E o 

bichinho grita: “É um livro, burro.” Quem é? 
(aluno) O burro. 

(aluna) Macaco. 

(aluna) Tia depois me dá. 

(aluno) Depois sou eu. 
(professora) Alguém aqui tá gritando. Quem é? Quem é que tá gritando? 

(aluno) O burro, o burro 

(aluno) O macaco. 
(aluno) O rato. 

(aluno) O rato. 

(professora)O rato. 

(aluno) Me dá tia! 
(professora) Eu não terminei ainda! Não atrapalha! 

(aluna) É não, é eu! 

(aluno) É não! 
Fonte: Albuquerque (2014) 

 

8.3.4 Habilidade de inferir informação implícita em um texto 

 

Com relação a habilidade e inferir informação implícita em um texto, novamente 

a professora A apresentou maior frequência em suas mediações, explorando essa 

habilidade em quatro das dez aulas em que utilizou os acervos complementares, como 

observamos abaixo. 
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Quadro nº 45: Frequência de questionamentos para localizar informações 

implícitas no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

A habilidade de inferir informações implícitas é uma das mais difíceis e o 

professor precisa explorá-la em diferentes situações e com diversos propósitos de 

leitura.  A professora A realizou questões de inferência em algumas aulas, mesmo que 

tenha explorado de forma incipiente, como observamos em algumas tentativas. 

Demonstraremos a seguir algum extrato em que observação como tal habilidade foi 

desenvolvida pela docente a partir das obras complementares. 

 

Quadro nº 46:  Frequências – Inferir uma informação implícita em um texto 

(Professora A) 

 

Frequência de questionamentos para localizar informações 

implícitas no texto  

Aulas                  Professora A Aulas Professora B 

Aula 7 1 Aula 8 1 

Aula 8 1 --  

Aula 9 2 --  

Aula 10 1 --  

Total  5 Total  1 

Professora A 

                         

Aulas  

Frequências – Inferir uma informação implícita em um texto 

01 

Aula 

10 

(professora) Vamos lá! Presta atenção aqui! “A mãe do pato penado é a mãe, é mãe 

do pato pelado.”  

(aluno) Ah... 
(aluno) Ah... rimou! 

(professora) “A mãe do pato penado...” 

(professora e aluno) “...é mãe do pato pelado.”  
(aluno) Parece até uma piada... 

(professora) “O pai do pato pelado é um pai empenado.” 

(alunos) [sorriem] 
(professora) E aí, esses dois patos são irmão? 

(aluno) Não. 

(aluno) Não. 

(professora) São irmãos ou não? 
(aluno) Não. 
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Fonte: Albuquerque (2014) 

 

 A professora A, fez questionamentos sobre informações do texto que exigiam 

que o leitor fizesse inferências. As crianças, desse modo, eram desafiadas a 

compreender sentidos que estavam nas entrelinhas. Na aula 10, a pergunta da professora 

A também foi inferencial, pois o texto não dizia que eles eram irmãos: (professora) “A 

mãe do pato penado é a mãe, é mãe do pato pelado.” [...] “A mãe do pato penado...” [...]  

“O pai do pato pelado é um pai empenado.” [...] E aí, esses dois patos são irmão? Desse 

modo, os alunos tiveram que inferir através de seu raciocínio prático que eles com 

certeza seriam irmãos. Tal questão, apesar de exigir conhecimentos prévios mais 

comuns, também era inferencial, pois a informação não estava explícita no texto. 

Segundo Solé (1998), perguntas desse tipo, que geram respostas deduzidas que exigem 

do leitor relacionar diferentes elementos no texto para realizar inferência, são 

importantes para a formação do leitor. 

Existem diferentes tipos de inferências com graus de complexidade distintos e o 

professor como mediador deve explorá-las em diferentes contextos, por meio de vários 

tipos de texto, possibilitando o desenvolvimento dessa habilidade de leitura. Sobre isso, 

Marcuschi (2008, p. 253) salienta: “O curioso é que embora haja vários tipos de 

inferências, no nosso dia-a-dia, procedemos muito mais por raciocínios práticos do que 

(aluna) Tia eles são! 

(professora) São Bia? 
(aluna) Tia, ele são irmão, mas só que a mãe é pelada... E o pai é preto empinado. 

(professora) Senta lá! Não precisa se levantar não! 

aluno) Tu vai falar com as pernas ou com a boca? 
(professora) Beatriz diz que eles são irmão. E vocês dizem o quê? 

(aluno) Irmão. 

(aluno) Nada. 
(professora) São irmão? 

(aluno) Eu disse não! 

(professora) Não? 

(professora) Deixa eu ler de novo essa parte aqui: “A mãe do pato pelado é mãe do 
pato pelado.” Eles são irmão? 

(alunos) Não. 

(aluna) É! [gritando] 
(professora) Por quê? 

(aluna) Por que é a mesma mãe. 

(professora) Por que ela é? 

(aluna) Mãe dos dois. 
(professora) Mãe dos dois, se ela... Os dois são filhos da mesma mãe... 

(aluno) O pai... O filho do pai... quer dizer que ele é despenado, e filho da mãe, quer 

dizer que está pelado.  
(professora) Pois é!  
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por raciocínios lógicos em sentido estrito”. O autor chama a atenção para a necessidade 

de variação dos tipos de questões inferenciais na formação do leitor. 

Marchuschi (1985) propõe uma classificação para definição dos tipos de 

inferência, para tanto elaborou o seguinte esquema: (A) inferências lógicas – destacada 

pelo autor como aquelas que ocorrem frequentemente em situações do cotidiano e que 

compreendem os pensamentos dedutivos, indutivos e condicionais;  (B) inferências 

analógicas-semânticas – aquelas que ocorrem baseadas sempre nos conhecimentos 

textuais, lexicais e relações semânticas, oriundas da identificação referencial, por 

generalização, por associações, analogias e por composições ou decomposições; e por 

fim, (C) inferências  pragmáticas-culturais  - são aquelas que mais presentes na leitura 

dos textos, relacionadas aos conhecimentos e ideologias dos leitores, e se subdividem 

em inferências conversacionais, experiências, avaliativas e cognitivo-culturais. 

Assim como concluiu Marcuschi (1985), nas aulas das  professoras a habilidade 

de inferir informações implícitas durante as mediações de leitura estavam relacionadas 

as inferências  pragmáticas-culturais, ou seja, aquelas que estavam mais ligadas aos 

conhecimentos prévios dos leitores. 

 Quanto à professora B, houve apenas uma situação de estímulo à elaboração 

inferencial. Nessa aula foi utilizado um livro das obras complementares. Na obra, 

diferentes passagens de intertextualidade mais explícita são expostas, como já 

mencionamos no capítulo 5 ao apresentar cada obra utilizada pelas docentes. Nesse 

caso, a docente poderia ter explorado muito mais essa habilidade a partir dessa obra. No 

entanto, como apresentamos no extrato a seguir, foi bem superficial a condução de sua 

leitura e mobilização da habilidade de inferir informações implícitas. 

 

Quadro nº 47: Frequências – Inferir uma informação implícita em um texto (Professora 

B) 

 

Professora B 

                         

Aulas  

Frequências – Inferir uma informação implícita em um texto 

01 

Aula 8 (Professora) “Gavião. Cheiro bom de carne seca na panela de feijão, eu já 
estou com muita fome que nem Dom João Ratão.” 

(Professora) Dom João Ratão é de que história? 

(aluno) E eu sei... 
(Professora) Ninguém sabe? 

(aluno) É... 
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(Professora) Diga! 

(aluno) O rato roeu... 
(Professora) Não. 

(aluna) A rata... 

(Professora) Não. 
(aluno) João e Maria? 

(Professora) Não. Eu vou dar uma dica: ele foi convidado pra casar com um 

inseto. Que começa com a letra... 
(aluno) Ah... Pato... 

(Professora) Não. 

(aluno) Scooby Doo. 

(Professora) Inseto... 
(Professora) Que tem umas perninhas e umas anteninhas? 

(aluno) Barata. 

(aluno) Grilo. 
(Professora) Não. Dom Ratão é da história de Dona...? 

(aluna) Barata. 

(Professora) Da história de Dona Bara...? 

(aluno) Tinha. 
[alunos falam entre eles]  

(Professora) “Se eu fosse Branca de Neve não comia tal maçã, mas não ia 

resistir a um quibe com hortelã.” 
(aluna) Cadê tia! 

(Professora) Pois eu prefiro salada com tomate bem vermelha, assim eu fico 

mais linda quando me olhar no espelho” 
[alunos falam ao mesmo tempo] 

(Professora) “Brincam, correm, vêm cantando, vou pra casa...” Psiu! “Vou pra 

casa agora eu vou e o mate gelado que havia, por mim se acabou.Faz um suco 

de mamão, de melão, de melancia, tem doce sinhá, tem doce sinhá, tem doce 
sinhá...” 

(Professora) “Faz um suco de mamão, de melão, de melancia, tem doce sinhá, 

tem doce sinhá, tem doce sinhá, tem doce sinhá Maria.” 
(aluno) O que é isso sinhá Maria? 

(Professora) É o nome da moça, da senhora, Maria. 

(Professora) “Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, quem 
nunca corta com a faca, se confunde quando usa” 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como podemos observar, a obra utilizada pela docente favorecia a exploração 

dos conhecimentos prévios dos estudantes, pois as informações trazidas no texto não 

garantiriam a sua compressão, como por exemplo, no extrato desse momento da leitura: 

(Professora) “Gavião. Cheiro bom de carne seca na panela de feijão, eu já estou com muita 

fome que nem Dom João Ratão.” (Professora) Dom João Ratão é de que história?. Nesse 

momento a criança precisaria inferir que “Dom João Ratão” é um personagem da história da 

dona aranha, ou que branca de neve também é um personagem de um conto de fadas que comeu 

uma maça envenenada. 
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Como podemos observar esse tipo de inferência não exigi muito do leitor, pois através 

dos conhecimentos prévios conseguirá conduzir a compreensão do texto.  

 

 

8.3.5 Habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

 

 A habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão do texto só foi 

observada em duas aulas da professora A. Essa habilidade, além de ser inferencial, está 

relacionada diretamente à compreensão do sentido das palavras ou expressões. 

 Na aula 3, a professora A estava discutindo com os estudantes ditos populares e 

para verificar se os alunos estavam compreendendo as expressões que constavam nos 

poemas, realizou questionamentos que possibilitavam a mobilização de inferência. Já na 

aula 10, os estudantes precisariam compreender o significado das palavras em 

determinados contextos, como podemos observar abaixo. 

 

Quadro nº 48:  Frequências – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão (Professora 

A) 

 

Professora A 

                         

Aulas  

Frequências – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

01 02 

 

Aula 3 (professora) Outro dito popular 

que está dentro desse poema, quem 

conseguiu identificar? 
(aluno) Eu não! 

(professora) Ovelha negra dos 

bichos? 

(professora) Tem ovelha negra da 
família? 

(aluno) Tem! 

(professora) O pessoal diz que as 
famílias sempre têm uma ovelha 

negra, quem é a ovelha negra da 

família? 

(aluno) É o traidor! 
(professora) Traidor? Na família 

tem traidor? 

(aluno) Tem! 
(aluno) Na minha tem! 
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Aula 10 (professora) “Pato não fala...” 

(aluno) Fala não! 
(professora) “Pato bate o papo.” 

Certo? 

(aluno) É! 
(professora) Por que ele não tem 

voz! Mas ele tem o papo pra bater. 

(aluno) Tia ele faz assim “quac”... 
(professora) Esse papo aqui que o 

pato bate, é o mesmo papo que está 

dizendo aqui, papo de pato? 

(alunos) É. 
(professora) Será? 

(aluno) É. 

(aluno) Não.  
(professora) É papo de conversa 

ou é papo daqui onde junta a 

comida? 

(aluno) Papo de juntar... onde junta 
comida. 

(professora) É onde junta comida. 

Mas o papo do Tito é um papo 
onde junta comida ou é um papo de 

conversa? 

(alunos) Papo de comida. 
(aluno) Papo de conversa. 

(professora) Papo de conversa.  

(aluno) É um papa. 

(professora) Aqui... “O papo do 
pato penado...” Vamos lá!  

 

(professora e alunos) “O papo do pato penado é 

de pena.” Quer dizer, todo cheio de peninha. 
(aluno) É de pena. 

(aluno) O papo do pato penado... 

(professora) Mas é de pena... 
(aluno) O papo do pato penado... 

(professora) Psiu! Presta atenção pra ouvir, 

escutar! Pra escutar, pra prestar atenção e 
entender! 

(professora) “Mas ele é de pena do frio do pato 

penado...” Então vê só: essa pena dele é a pena 

que cobre o patinho... 
(aluno) Tia, tia... 

(professora) Ou é o sentimento que ele tá 

sentindo pelo outro que é pelado? 
(aluno) Tia, tia... 

[alunos falam ao mesmo tempo] 

(aluno) É o sentimento que ele tá sentindo pelo 

patinho que está pelado. 
(aluno) Ô tia ele ficou com pena dele, o 

bichinho ficou com pena...  

(professora) Pois é, mas ele tá morrendo de 
pena por que o outro está com frio. Então essa 

pena, é as penas ou é o sentimento pelo 

irmãzinho dele? 
(alunos) É o sentimento. 

(aluna) É o sentimento pelo irmão. 

(professora) Sentimento, né?! Então pena pode 

ser usada como... pra dar o nome da pena do 
pato, da cobertura dos corpos das aves, e 

também essa palavra pena é quando alguém está 

com pena de outro, sentindo um sentimento pelo 
outro que está sofrendo. Por exemplo, to 

morrendo de pena de fulaninho... Vou dizer 

nome nenhum... 
(aluno) De mim. 

(professora) Morrendo de pena de Rosalvo... 

[em tom de brincadeira] É uma pena diferente. 

(aluno) Ô tia... Quando chama fulaninha quer 
dizer que tá xingando uma pessoa, né? 

Fonte: Albuquerque (2014) 

 

Como podemos observar, algumas habilidades foram mobilizadas durante a 

mediação da leitura das obras complementares, bem como nas atividades subsequentes à 

leitura, algumas com objetivos didáticos relacionados à discussão de conteúdos 

curriculares e outros mais especificamente relacionados ao componente curricular de 

Língua Portuguesa.  

A professora A, em todas as habilidades destacadas nas aulas, demonstrou uma 

mediação de leitura mais intensa, com estímulo à participação das crianças e 
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preocupação em verificar se a os estudantes estavam compreendendo os textos. Para 

tanto, estimulou as seguintes estratégias: ativar conhecimentos prévios, antecipar 

sentido do texto, localizar informações explícitas em um texto, inferir uma informação 

implícita em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

Entre as habilidades desenvolvidas pela professora A, houve maior ênfase no 

resgate dos conhecimentos prévios dos estudantes e na localização de informações 

explícitas do texto. As habilidades de inferir informações implícitas e inferir o sentido 

de uma palavra ou expressão foram pouco exploradas pela docente.  

Como já mencionamos em capítulos anteriores, a habilidade de inferir 

informações é uma das mais complexas e, portanto, torna-se também mais difícil para o 

mediador elaborar questionamentos que mobilizem esse tipo de habilidade, tornando-se 

um desafio para o professor na tarefa de ensinar seus alunos a lerem. 

Já a professora B, em suas mediações de leitura também apresentou algumas 

tentativas de explorar algumas habilidades, como a de ativar conhecimentos prévios, 

antecipar sentido do texto, localizar informações explícitas e inferir informação 

implícita em um texto com bem menos frequência do que a professora A. Além disso, 

em muitas delas conduziu a discussão sem exploração mais aprofundada dos textos, 

desconsiderando muitas vezes as hipóteses e impressões dos estudantes durante e depois 

da leitura. As habilidades de ativar conhecimentos prévios e antecipar sentido do texto 

foram as mais mobilizadas pela docente. No entanto, além de pouco questionar seus 

alunos, em muitas das situações a professora não explorou as intervenções dos 

estudantes. Quanto às outras habilidades, a docente praticamente foi ausente em suas 

mediações.  Como bem ressalta Solé (1998), não estamos falando em ampliar o 

repertório de estratégias de leitura, mas sim saber estimulá-las. De fato, a professora B 

não apresentou muitos indícios de como explorar e desenvolver habilidade de leitura em 

suas aulas. 

 Embora tenhamos observado algumas habilidades de leitura que são 

fundamentais para a compreensão, outras habilidades que também são importantes para 

o trabalho de construção do sentido do texto não foram observadas nas mediações das 

professoras. 

 É preocupante saber que embora diferentes autores, como Solé (1998); Kleiman 

(2009); Brandão (2006); Leal e Melo (2006) destaquem a importância do 

estabelecimento das finalidades de leitura, não tenhamos observado em nenhuma das 
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situações desse estudo atividades em que os estudantes tivessem que refletir sobre as 

melhores estratégias para atender às finalidades de leitura. Tal fato ocorreu, sobretudo 

porque as finalidades, como já foi dito, eram muito restritas. Como já destacamos, 

Morais (2011) também constatou em outro estudo o descaso com esse tipo de habilidade 

nos contextos escolares. 

 Outra habilidade que praticamente não foi explorada foi a de reconhecer o 

assunto do texto. Em apenas uma situação de atividade escrita da professora A, na aula 

sete, mesmo assim não observamos uma discussão sobre tal questão, já que foi uma 

atividade para casa. Além disso, não identificamos nenhuma discussão que levassem os 

alunos a refletir sobre o assunto, com base no texto, fundamentando-se na leitura e a 

partir do suporte ou das características do gênero em questão.   

 Também não foram encontradas atividades de exploração do estabelecimento de 

relações entre partes distintas dos textos. Os recursos linguísticos dos textos, como as 

repetições e substituições também não foram objeto de reflexão. Tais aspectos, como já 

foi discutido no capítulo 2, contribuem para o resgate da coerência textual.  

Outro aspecto importante a destacar e que o estabelecimento de relações de 

intertextualidade não foram exploradas por nenhuma das duas professoras, mesmo 

reconhecendo que algumas das obras complementares possibilitam explicitamente essa 

relação, como foi o caso da obra “Delícias e gostosuras” utilizada na aula 8 pela 

professora B. Até mesmo o ponto de vista sobre a obra lida e o assunto destacado não 

foram objeto de exploração por ambas as docentes.  

 Enfim, apesar de haver um esforço das docentes de ensinar as crianças a 

compreender textos, várias ressalvas podem ser apontadas, evidenciando a necessidade 

de subsidiar essas docentes, em situações de formação continuada, sobre como mediar 

as atividades de leitura de textos.  

 Apesar das ressalvas, pode-se afirmar que o uso das obras complementares 

proporcionou algumas situações que oportunizaram aprendizagens significativas, não 

somente relacionadas ao eixo de ensino da leitura, no componente curricular Língua 

Portuguesa, mas também referentes à exploração de conhecimentos e habilidades 

relacionados a outras áreas de conhecimentos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

 

 

Ao introduzirmos esse estudo levantamos questionamentos relevantes sobre o 

ensino da leitura e sua relação com a distribuição de recursos didáticos como política 

pública. Evidenciamos, a partir de estudos dos últimos anos, um crescente investimento 

em recursos didáticos para o ensino da leitura e o rigor na seleção desses recursos que 

são distribuídos em todo país como política nacional, e contraditoriamente citamos as 

dificuldades de leitura evidenciadas nos baixos índices de compreensão textual em 

avaliações de larga escala e em artigos oriundos de pesquisas na área. Assim, alguns 

questionamentos foram expostos: Se estamos investindo tanto em recursos didáticos que 

podem contribuir para o ensino e incentivo à leitura, por que os índices de leitura no 

Brasil ainda são tão baixos? Se pesquisas demonstram que esses materiais chegam às 

escolas, por que nossos estudantes não estão desenvolvendo habilidades de leitura?  

Esses materiais estão sendo utilizados? Como esses materiais estão sendo utilizados 

pelos professores? Os materiais são adequados? 

A partir de algumas das questões descritas acima delimitamos o objeto de estudo 

dessa pesquisa para o tratamento de um desses recursos didáticos distribuídos como 

política nacional, o PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) – Obras 

Complementares. O objetivo da pesquisa foi investigar o uso dos acervos 

complementares para o ensino da leitura no segundo ano do Ensino Fundamental.  

Assim, traçamos novos questionamentos que orientaram o aprofundamento do 

objeto de investigação. Foram eles: Os professores estão utilizando as obras 

complementares? De que maneira o professor está explorando esses livros? Os livros 

estão sendo utilizados para o ensino da leitura? Quais os princípios didáticos 

subjacentes as suas práticas e os recursos didáticos utilizados em sala para o ensino da 

leitura? Quais estratégias didáticas são utilizadas para o ensino da leitura com as obras 

complementares? E quais habilidades de leituras são exploradas pelos docentes para a 

promoção da compreensão leitora, utilizando as obras complementares? 

Antes de sintetizarmos as conclusões em relação a cada um desses 

questionamentos, destacamos, de antemão, que não propomos generalizações, pois a 

pesquisa foi realizada em apenas um município de pequeno porte e a exploração mais 

aprofundada dos dados com apenas duas professoras. No entanto, consideramos que os 

dados podem ser relevantes para as reflexões sobre tais questões. 
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Primeiramente, ao investigar se professores do segundo ano da rede municipal 

de Camaragibe conheciam o Programa - PNLD Acervos Complementares, verificamos 

que dos 31 (55,5%) professores que lecionavam no segundo ano da referida rede de 

ensino, 29 docentes (93,55%) afirmaram conhecer e fazer uso desses acervos e apenas 

02 (6,5%) professores afirmaram não conhecer os livros dos acervos complementares ou 

nunca ter usado por desconhecer sua finalidade nas salas de aulas. Considerando as 

declarações dos docentes, é possível concluir que esse material estava sendo utilizado 

com frequência no município investigado.  

 Foi constatado também que os professores elencaram, em linhas gerais, 

objetivos didáticos a partir da utilização das obras complementares que condizem com a 

proposta defendida pelo programa. Dentre os objetivos explicitados, observamos 

destaques para ensinar leitura e ensinar conteúdos das diferentes disciplinas (20 

professores; 64,5%) e com menor frequência para ensinar o SEA (14 professores; 

45,16%) e suporte para a produção textual (3 professores; 9,7%).  

 Dando continuidade e aprofundando a discussão sobre a utilização desse 

material, entrevistamos e observamos a prática de duas docentes que declararam utilizá-

los com frequência e terem como um dos objetivos o ensino a leitura.  Para tanto, 

primeiramente investigamos para quais propósitos foram utilizados os acervos 

complementares, ou seja, para quais eixos de ensino e componentes curriculares foram 

explorados. 

Os dados revelaram que a leitura e o sistema de escrita alfabética foram 

explorados nas dez aulas observadas da professora A, e o eixo de produção de texto foi 

contemplado em cinco das dez aulas observadas. No entanto, em algumas situações, 

determinados eixos de ensino eram explorados de forma mais sistemática, muito 

embora outros eixos tenham sido mobilizados nas situações didáticas. Já a professora B 

não apresentou uma exploração mais sistemática de diferentes eixos de ensino a partir 

das obras complementares. Em oito aulas as obras complementares foram utilizadas 

apenas para leitura deleite, sem de fato prestar-se a isso, devido à falta de interação e 

participação dos estudantes. 

Com relação aos componentes curriculares explorados nas aulas, a professora A 

se destacou se compararmos à professora B. Na maioria das vezes, as situações 

didáticas realizadas a partir das obras complementares pela professora A estavam 

relacionadas com algum conteúdo explorado em distintos componentes curriculares, ou 
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seja, ao mesmo tempo em que a docente buscava desenvolver as estratégias de leitura, 

ela abordava outros componentes curriculares. A docente realizou reflexões sobre 

alguns conceitos relacionados aos componentes curriculares ciências, geografia e 

história, estabelecendo uma relação interdisciplinar. No entanto, não houve proposições 

de atividades em que as crianças socializassem seus saberes ou tivessem alguma ação 

em que os conhecimentos construídos fossem mobilizados em outros momentos além da 

aula específica em que os assuntos eram abordados. A professora B, mesmo tendo 

relatado na entrevista que explorava as obras complementares para o trabalho com 

diferentes componentes curriculares, só realizou tal tipo de articulação em uma das 

aulas. 

Autores como Kleiman e Morais (2009) e Corsino (2007) salientam que os 

professores sentem a necessidade de incluir em suas práticas cotidianas uma abordagem 

interdisciplinar, no entanto, as lacunas da sua formação inicial dificulta a ação 

interdisciplinar do professor. De fato, evidenciamos isso nas aulas das professoras, 

sobretudo nas aulas da professora A. Ela reconhecia a necessidade de integrar saberes, 

mas tinha dificuldades no planejamento das estratégias didáticas.  

Partindo de uma concepção sociointeracionista que entende a língua/linguagem 

como uma forma de interação social, em que os usos e as funções dos gêneros textuais 

passam a ser foco de atenção nos contextos escolares, por meio do desenvolvimento de 

práticas de leitura e escrita significativas, podemos afirmar que as docentes não 

concretizavam intenções didáticas em que de fato os conhecimentos fossem mobilizados 

em situações significativas de interação por meio dos textos. No entanto, outros 

princípios didáticos subjacentes a essa prática e os recursos didáticos utilizados em sala 

evidenciaram aproximações entre as práticas observadas e orientações que têm sido 

recorrentes entre adeptos de abordagens sociointeracionistas de língua, sobretudo da 

professora A.  

A professora A buscava estimular a interação entre as crianças nas situações de 

aula para a construção de conhecimento. Nas atividades de leitura, estimulava os 

estudantes a falar, fazia exploração de seus conhecimentos e possibilitava que 

resgatassem seus conhecimentos prévios para lidar com as obras lidas. A comparação 

entre os princípios subjacentes às aulas e algumas orientações presentes nos documentos 

curriculares deste Século evidenciou que a professora buscava atender às 

recomendações mais recentes sobre o ensino. Por exemplo, ela buscava formar leitores 
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que tivessem  motivação e gosto ao interagir com diferentes obras. A diversificação dos 

gêneros textuais também foi identificada, assim como a busca por desenvolver 

estratégias de leitura. Alguns princípios foram identificados de modo mais incipiente, 

como a diversificação das finalidades de leitura e a diversificação de suportes textuais.  

Ao caracterizar a prática da professora B observamos que mesmo declarando no 

questionário e na entrevista o ensino voltado para a leitura, sobretudo, para o incentivo e 

gosto da leitura, em suas aulas foi observado um maior distanciamento das orientações 

mais recorrentes nos documentos oficiais brasileiros. Assim, foi possível perceber uma 

oscilação nas práticas das professoras. 

As obras complementares eram usadas com frequência, mas os modos como 

eram utilizadas revelavam concepções bem distintas do que seria importante realizar no 

ensino da leitura. 

Outros recursos didáticos fizeram parte das situações propostas nas aulas, 

mesmo com pouca frequência. No entanto, é importante ressaltar que os modos de 

utilização dos diferentes materiais pareciam respaldados pelos mesmos princípios que 

os que orientavam o uso das obras complementares.  

Apesar da diversificação de materiais didáticos, as obras complementares foram 

mais frequentemente utilizadas. Ressaltamos que alta frequência das obras possa ter 

sido influenciada pelo conhecimento que a docente teve sobre o objetivo da pesquisa ou 

pelo fato de a professora ter participado da formação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, que estimulava o uso de tal tipo de material. É importante 

ressaltar, no entanto, que outros recursos didáticos eram estimulados neste Programa e 

não foram tão frequentes. Além disso, outros recursos que não eram priorizados no 

Programa apareceram com frequência. Por fim, pode-se também frisar que os 

questionários foram aplicados antes do início das formações do Pacto Nacional pela 

Alfabetização e já naquele momento os professores declararam conhecer e utilizar os 

livros. Desse modo, não se pode atribuir a recorrência de uso apenas a tais razões. No 

caso das duas professoras, deve-se também considerar que elas foram escolhidas 

justamente porque estavam classificadas no grupo dos que afirmaram usar as obras com 

muita frequência. 

Nos capítulos de análise dos resultados foi ressaltado que os docentes fizeram 

referências a diferentes objetivos didáticos relacionados ao uso das obras e que, de 

modo geral, tais objetivos aproximavam-se dos que eram indicados no documento 
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orientador do Programa. Desse modo, poder-se-ia dize que o Programa estava 

atendendo aos seus objetivos. No entanto, o aprofundamento das análises evidenciou 

nuances desses usos que precisam ser estudados mais detidamente.  

Ao direcionar nossas atenções para as estratégias didáticas e as habilidades de 

leitura mobilizadas pelas professoras A e B, chegamos a algumas reflexões quanto ao 

ensino da leitura a partir das obras complementares.   

Com relação a professora A, evidenciamos diferentes modos de leitura a partir 

de ações interativas que possibilitavam tanto a compreensão leitora como a fluência na 

leitura, embora alguns modos de leitura que poderiam favorecer a participação dos 

alunos que ainda estavam em processo de consolidação do SEA, como por exemplo, a 

leitura em pequenos grupos e em duplas, não fossem tão recorrentes.  Já a professora B, 

além de não ter oferecido uma diversidade de modos de leitura em suas aulas a partir 

das obras complementares, tinha dificuldades de mediar a leitura de modo a estimular a 

maior interação entre as crianças nos momentos de interpretação dos textos.  

Assim como os estudos de Morais (2012) e  de Albuquerque (2011), nosso 

estudo também constatou que o modo de leitura mais recorrente nas salas de aulas é a 

leitura em voz alta pela professora.  Apesar de reconhecermos a importância de tal 

modo de leitura para a formação do leitor, assim como os autores citados acima, 

concebemos que os aprendizes precisam vivenciar situações em que seja desafiados a 

tentar ler sozinhos e com os colegas, para atender a diferentes finalidades. A professora 

A buscou oportunizar situações de leitura de diferentes modos. 

As atividades realizadas pelas docentes que direta ou indiretamente estavam 

relacionados ao objetivo de ensinar a ler variaram entre uma professora e outra. No 

entanto, um primeiro destaque a ser feito é que as atividades de leitura não se inseriam 

em projetos didáticos ou sequências didáticas o que, de certo modo, já limitava as 

possibilidades, pois as finalidades tendiam a ser restritas ao próprio texto, no limite da 

aula em que ele era abordado. Apesar disso, alguns tipos de atividades foram 

vivenciados. 

No caso da professora A, dentre as atividades, a discussão após a leitura e as 

atividades de escrita de palavras foram as mais recorrentes. As atividades de escrita de 

palavras, via de regra, tinham como objetivo a apropriação do sistema de escrita e as 

demais, enfocavam mais a compreensão de textos e a aprendizagem de conteúdos de 

outros componentes curriculares. Era desse modo que a professora tentava atender às 
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diferentes dimensões do ensino da leitura, aproximando-se da abordagem da 

alfabetização na perspectiva do letramento. Com relação à professora B, foram 

pouquíssimas as atividades realizadas por essa docente a partir das obras 

complementares. Os livros eram lidos, mas não havia exploração do conteúdo e nem se 

partia deles para outras atividades. A docente claramente priorizava o ensino do Sistema 

de Escrita Alfabética, mas não lançava mão das obras complementares de modo mais 

sistemático para atender a tal dimensão da alfabetização.  

Apesar da professora A ter diversificados os modos de ler e as atividades, não 

realizou atividades importantes para a formação do leitor, como, por exemplo, poucas 

vezes conduzia a discussão antes da leitura. A professora B também não realizou tal tipo 

de atividade. Como foi discutido neste texto, durante essa atividade  o mediador pode 

possibilitar a construção de representações sobre o texto que podem ajudar a construir 

os sentidos.  

Segundo Solé (1998), o momento que antecede a leitura pode ajudar o leitor a 

construir o sentido do texto e destaca quatro estratégias importantes que o mediador da 

leitura, o professor, podem explorar, são elas: 1) motivar os alunos para a leitura; 2) 

apresentar objetivos para leitura; ativar os conhecimentos prévios sobre o texto a ser 

lido; 4) estabelecer previsões sobre o texto. No entanto, não observamos aulas que 

envolvessem essas dimensões de modo articulado, embora algumas tentativas tenham 

sido realizadas, sobretudo nas aulas da professora A. 

De fato as intenções dos professores foram realizar atividades que 

possibilitassem o ensino da leitura, sobretudo, nas aulas da professora A, mas o 

direcionamento, as estratégias utilizadas muitas vezes não favoreciam o 

desenvolvimento de tal aprendizagem ou se limitava apenas a alguns aspectos.  

 Dentre os aspectos priorizados, podem ser citados três: resgate dos 

conhecimentos prévios, antecipação de sentidos e localização de informações. 

Defendemos, assim como Morais (2012), que resgatar conhecimentos prévios, antecipar 

sentido e localizar informações explícitas nos textos são habilidades importantes, 

sobretudo, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como vimos, tais habilidades 

foram as mais exploradas por ambas as docentes, mesmo a professora A apresentando 

um contraste considerável se compararmos com a professora B. No entanto, outras 

habilidades destacadas por muitos autores (Solé, 1998; Kleiman, 2008, 2009; Brandão, 
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2006) como importantes e necessárias para o desenvolvimento da compreensão leitora 

foram pouco mobilizadas pelas docentes. 

Desse modo, foi possível concluir que as obras complementares são recursos 

didáticos potencialmente ricos para dinamizar o ensino da leitura no ciclo de 

alfabetização e que tal potencial foi reconhecido pelos professores investigados. Elas se 

prestam a diferentes propósitos didáticos, havendo aproximações entre o que é proposto 

no Programa e o que os docentes vislumbram como possibilidades de uso. Tal recurso 

didático possibilita que diferentes dimensões da alfabetização sejam contempladas, 

como o ensino do Sistema de Escrita Alfabética e da compreensão de textos, e que 

diferentes componentes curriculares possam ser abordados por meio dos livros, mas os 

modos de utilização do material são determinados pelas concepções dos docentes sobre 

o que é alfabetização, quais são as prioridades de ensino e sobre como se deve ensinar a 

ler e a escrever. Assim, é fundamental o desenvolvimento de políticas públicas que 

possam problematizar os usos desses e de outros recursos didáticos disponíveis hoje na 

escola.  

Considerando que essa investigação insere-se em um conjunto de estudos que 

vêm buscando compreender a prática docente, tendo como preocupação central o 

entendimento das razões para as escolhas didáticas dos professores, podemos apontar 

algumas questões que exigiram um novo olhar sobre esses e outros dados: Por que a 

diversificação de propósitos de leitura constitui-se como um problema na prática 

docente? O que leva os professores a uniformizar padrões de atividades 

independentemente dos gêneros dos textos? Por que, apesar de haver tantas discussões 

sobre a riqueza do ensino organizado em projetos didáticos e sequências didáticas, a 

organização do trabalho pedagógico do professor ainda é tão centrada em atividades 

esporádicas, que não se desdobram em ações mais prolongadas de aprofundamento de 

estudos e de interação com outros espaços, para além do contexto da sala de aula? 

Essas e outras questões, que emergiram durante a realização dessa pesquisa, 

precisam ser objeto de atenção dos pesquisadores, pois, como foi constatado nos dados 

analisados nesta investigação, não é suficiente ter materiais em sala de aula valorizados 

pelos professores e intenções declaradas. O docente precisa ter apoio pedagógico para 

refletir sobre os modos como medeia o processo de aprendizagem das crianças. 
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Se as obras são reconhecidas como um material de qualidade para o ensino da 

leitura porque as leituras realizadas pelas docentes sempre tiveram os mesmos 

propósitos? Os professores reconhecem as finalidades de leitura subjacente aos gêneros 

textuais, e a partir delas propõe outros objetivos para a leitura?  

Além disso, outro ponto pode começar a ser pensados também, a partir de 

algumas questões, são elas: Se estamos vivenciando no contexto atual um programa de 

formação continuada, Pacto Nacional pela Alfabetização, que defende a integração das 

áreas de conhecimentos e nesse estudo já observamos indícios de que os professores 

sente a necessidade de integrar os conteúdos e as áreas de conhecimentos, quais reflexos 

essas formações estão apresentando não somente na prática docente, mas também em 

sua formação? Como o ensino da leitura perpassa a integração das áreas? 
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APÊNDICE  A 

QUESTIONÁRIO 

 

8. DADOS GERAIS: 

Nome Completo da Professora Pesquisada: 

______________________________________________________________________ 

Telefone e e-mail da 

professora:_____________________________________________________________ 

Série que ensina: __________________Horário que ensina:____________________ 

Nome completo da Escola: 

______________________________________________________________________ 

1 – Você já usou o acervo de livros das obras complementares?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Quando foram as duas últimas vezes:  

___________________________________________ 

 

 

 

2 - Com que frequência você tem usado o acervo de livros das obras complementares?  

 



259 

 

 

 

(   ) Uma vez ou mais por semana 

(   ) Em torno de uma vez a cada quinze dias 

(   ) Em torno de uma vez por mês 

(   ) Não tenho regularidade, mas uso frequentemente 

(    ) Raramente 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – Para quais objetivos você usa as obras complementares? 

 

(   ) Ensinar conteúdos das diferentes disciplinas 

(   ) Ensinar o sistema alfabético de escrita (apropriação) 

(   ) Ensinar leitura 

(   ) Outros:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Qual a sua opinião sobre os livros dos acervos de obras complementares? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

Roteiro de Entrevista -  

1- Como você ensina seus alunos a ler? 

2 - Como você trabalha leitura com as crianças que ainda estão em processo de 

alfabetização? 

3- Como você conheceu o acervo de obras complementares? 

4 - Você conhece a publicação que acompanha os acervos? O que achou dessa 

publicação? (levar para mostrar) 

5 - Essa publicação está auxiliando/ajudando você a trabalhar com os livros do acervo? 

6 - Com que objetivos você usa os livros do acervo de obras complementares? 

7- Que conteúdos curriculares você aborda utilizando esses materiais? 

8 – Como você utiliza os livros do acervo? 

9- Como os alunos têm acesso aos livros do acervo de obras complementares? 

10-Como as crianças reagiram ao trabalho com os materiais complementares? Eles 

gostaram? Você lembra de algum comentário?  

11- Há alguma dificuldade na utilização desse material? Quais? 

12 - Você poderia relatar uma aula de que você tenha gostado em que algum livro do 

acervo tenha sido utilizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


